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L’estudi de les polítiques i estratègies públiques i privades que en matèria d’habitatge 
es desenvoluparen a Catalunya al llarg del segle XX pot contribuir no solament a 
ampliar el coneixement històric sinó que també pot resultar d’interès en la reflexió 
enfront al disseny de les polítiques que actualment es proposen.

Les polítiques d’habitatge del segle passat varen produir unes formes i conjunts 
urbans encara presents al nostre territori i a les nostres ciutats, alhora que amb les 
seves formes de gestió i promoció han conformat una part de l’imaginari social i la 
memòria de vàries generacions. Tanmateix, sobre aquest període no disposem de cap 
síntesi de conjunt, malgrat els ja nombrosos estudis de casos o de períodes concrets, 
en especial sobre Barcelona, les ciutats de la seva àrea metropolitana i algunes ciutats 
grans i mitjanes de la resta de Catalunya: Lleida (Vilagrasa, 1990); Sabadell (Larrosa, 
1989, 1994); Terrassa (Freixa, 1985), i l’Hospitalet (Algaba, 2000).Tampoc, les mo-
nografies temàtiques (colònies industrials, cooperatives, cases barates, Obra Sindical 
del Hogar, polígons privats d’habitatge) centrades, gairebé sempre, sobre exemples 
locals, no ofereixen, pel moment, una panoràmica comparativa ni una visió global. 
Només comptem amb algunes aproximacions de caràcter molt general (Trilla, EARHA, 
Cosials, 1998) o en obres de divulgació, o realitzades des de la història econòmica 
(Tafunell, 1989 i 1992) i des de la geografia (Tatjer, 1987; Vilagrasa, 1990). Igual-
ment, sobre determinats períodes —en especial la primera meitat del segle XX— els 
materials, la documentació i les estadístiques són també escassos com a resultat del 
desmembrament d’arxius, la diversitat d’agents productors i, fins fa poc, abans que 
es comencés a recuperar alguns fons documentals, d’una insuficient preocupació de 
les institucions per recuperar i organitzar un bon arxiu temàtic.

La nostra ponència s’aproximarà de forma transversal a algunes de les qüestions 
i problemes més significatius relatius a l’habitatge, i a les alternatives tipològiques i 
noves formes de propietat i gestió que s’aplicaren a Catalunya al llarg dels diferents 
períodes en què podem dividir el segle XX per tal de solucionar-los.

No hem d’oblidar, tampoc, que els canvis socioeconòmics produïts a les darreres 
dècades del segle XX han donat lloc a noves problemàtiques residencials, noves formes 
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de reivindicació i diferents solucions tant des de l’administració com dels col.lectius 
afectats per resoldre les precarietats d’habitatge.

Tractarem, en primer lloc, un dels aspectes potser menys coneguts de l’habitatge al 
segle XX, el paper de les empreses industrials i de serveis en la promoció d’habitatges. 
Introduirem, després, referències a la intervenció d’altres agents públics i privats, així 
com una presentació dels debats i de les propostes que al llarg del segle XX es rea-
litzaren entorn a la qüestió de l’habitatge, especialment el de caràcter social. 

LES EMPRESES COM A CONSTRUCTORES D’HABITATGES

Al llarg del segle XX les empreses industrials i de serveis van esdevenir impor-
tants promotores d’habitatges. Cal destacar, em aquest sentit, que a les dècades del 
1940-1950, en l’etapa inicial del franquisme, es féu obligatori per les Lleis de 1946  
i de 1955, que les empreses industrials i mercantils de més de cinquanta treballadors 
fixos dediquessin fons a la construcció d’habitatges per als empleats.

Dintre d’aquest grup d’empreses ens hem de referir, en primer lloc, a les vincu-
lades al ferrocarril. Tot i no disposar d’estudis de conjunt sobre els poblats ferroviaris 
a Catalunya, les monografies locals així com d’altres recerques ens fan evident la 
importància d’aquesta forma d’habitatge. Disposem de dades sobre Maçanet Massana, 
Sant Vicenç de Calders, Manresa, Vilanova i la Geltrú o sobre Barcelona (Can Tunis, 
la Sagrera i la Barceloneta-Sant Martí) on es construïren tant casetes unifamiliars 
seriades com blocs de pisos (Cuéllar i altres, 2005).

La construcció d’habitatges per part d’altres grans empreses de subministraments i 
serveis d’aigua, gas i electricitat és poc coneguda. Tanmateix, vàries referències apunten 
especialment a la tasca d’empreses com Fuerza y Riegos del Ebro a algunes poblacions 
de Catalunya com ara a la província de Lleida a la dècada de 1920-1930, donant 
suport a la construcció d’una petita ciutat jardí. Als anys de la postguerra, a partir 
de 1953, la seva continuadora FECSA bastí un nombre important d’habitatges per als 
treballadors tant a la mateixa Barcelona com a d’altres ciutats i pobles de Catalunya.

Finalment, hem d’esmentar l’actuació d’algunes grans empreses industrials en la 
promoció d’habitatges per als seus treballadors. A Catalunya, malgrat que la tipologia 
de colònia industrial s’associï a la industrialització vuitcentista, aquests nuclis —aixecats 
a redós de les fàbriques i dependents d’elles— no solament continuaran existint sinó 
que també n’apareixeran de nous a molts indrets de Catalunya, alhora que moltes de 
les que estan en funcionament augmentaran el seu nombre d’habitatges al segle XX.

A la dècada de 1920-1930, l’explotació de determinats recursos minerals com ara el 
ciment de Vallcarca, les potasses de Cardona, els carbons de Berga o l’electroquímica de 
Flix (Cervelló i Forn, 2005) donaren lloc a la creació de noves colònies. D’altres empre-
saris ampliaren les colònies amb noves tipologies, com el fabricant de teixits Bertrand 
i Serra que el 1922 aixecà a Sant Feliu de Llobregat blocs de cases col.lectives amb 
equipament comuns, seguint models propers a exemples centreeuropeus (Vidal, 2005).
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Als anys de la postguerra, i fins la dècada de 1970, continuà l’expansió de les 
colònies existents, de tal manera que a mitjan segle XX, entre 1940 i 1960, moltes de 
les que nasqueren a la segona meitat del segle XIX s’ampliaren amb nous grups de ca- 
ses per a treballadors; en són alguns exemples les d’Estabanell i Pahissa, Llaudet, 
Recolons, i Rosal, entre d’altres (Colònies, 2005). 

Al mateix temps, es projectarien de nou vàries colònies lligades a sectors més 
moderns. En aquesta línia es planejà el 1969 a l’Hospitalet de l’Infant el conjunt 
d’habitatges per als treballadors de la central nuclear de Vandellòs, conegut com el 
poblat d’Hifresa, dissenyat per Antoni Bonet Castellana; s’inaugurà el 1975, i dispo-
sava d’escola i camp d’esport. Tot i no formar un recinte tancat, ni estar sotmès a 
una estricta disciplina laboral i social com en el cas de les colònies vuitcentistes, les 
seves similituds són evidents (Pla, Rodenas, 2005).

A la dècada de 1950-1960, responent a les lleis abans esmentades, moltes em-
preses industrials de diversos sectors bastiren a les principals ciutats industrials de 
Catalunya grups de cases per als treballadors que, com en altres casos, no coneixem 
en tota la seva extensió. Alguns exemples més coneguts de l’àrea de Barcelona són 
els habitatges de la SEAT, els de Platerías Ribera (Tatjer i Vilanova, 2004), els de 
la Societat General d’Aigües de Barcelona (Cuadernos, 1954), La Papelera Española 
i La Seda al Prat de Llobregat, el poblat Roca a Gavà, les de la Pirelli, Marqués 
i Fènix a Vilanova (Martí, 2004), les de Textiles Bertrand y Serra S.A. a Manresa 
(Virós, 2005), entre moltes altres que valdria la pena recopilar. En molts casos foren 
promocions directes i en altres els patrons participaven en les grans promocions i 
polígons públics adquirint una part dels habitatges, o donant suport a les iniciatives 
de les mutualitats o agrupacions patronals i sindicals de l’època.

Les colònies industrials així com els poblats d’empresa entraren en crisi  
paral.lelament al propi sector (en el cas del tèxtil) o a causa del tancament de l’activitat 
que els donà origen (com és el cas del poblat d’Hifresa). Els darrers anys del segle 
XX han suposat en molts casos el seu abandonament i la seva destrucció, en altres, 
s’ha produït un reaprofitament com a habitatge permanent, després de la venda als 
residents, o com a residència secundària (Serra, 2000; Colònies, 2005).

EL SEGLE XX: UN SEGLE DE CANVIS EN LA PROMOCIÓ I LA GESTIÓ DE L’HABITATGE

L’habitatge al llarg del segle XX ha passat de ser un problema quantitatiu (dèficit 
d’habitatge) a esdevenir, bàsicament, un problema qualitatiu (dificultats econòmiques 
per accedir-hi). El segle passat va ser el segle de la gran mobilització per l’habitatge, 
que s’havia convertit en un gran problema social, raó per la qual va ser, també, el 
segle de canvis en la forma de promoció i gestió. Per això, una de les característiques 
més destacades del segle XX serà, sens dubte, l’ampli debat social i professional sobre 
l’habitatge; el qual donà lloc a propostes i projectes de caràcter més o menys alternatiu 
a les formes de propietat i gestió tradicional (concretament a la casa pròpia o la casa 
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de veïns cedida en lloguer). Encara estem lluny de poder avaluar l’èxit o el fracàs 
d’aquestes propostes, atès que no disposem d’estudis suficients arreu de Catalunya. 
Tot i així, presentarem la materialització d’alguns casos duts a terme tant des dels 
sectors sense ànim de lucre com des de la mateixa administració. Ens referirem a les 
cooperatives d’habitatge i a la intervenció pública en el mercat de l’habitatge.

Les iniciatives cooperativistes

Les cooperatives d’habitatges del segle XX tenen tres períodes molt ben marcats. 
El primer se situa al llarg del primer terç del segle XX, el segon, a les dècades de 
1950-1970, i el tercer a la dècada final del segle XX.

Respecte al primer, hem d’assenyalar-ne l’estreta vinculació amb la Llei de cases 
barates de 1911 i posteriors modificacions, que propiciaven el sistema cooperatiu en 
l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta llei. Tot i que alguns autors coincideixen 
a afirmar l’escassa incidència d’aquesta Llei i del sistema cooperatiu a casa nostra, 
no podem deixar de valorar molt positivament l’àmplia difusió de les propostes i 
el gran nombre de petites promocions que es realitzaren i que els recents estudis 
locals han revelat.

Ens referim, a més a més dels nostres treballs iniciats a la dècada de 1990 
sobre la ciutat de Barcelona (Tatjer, 1998), a recerques més aprofundides dels casos 
de Calella (Izcara, 2003), Sabadell, Terrassa (Freixa, 1985), o a treballs en realització 
sobre Masnou, Vilanova i la Geltrú i Tarragona, entre altres. Tot i que no podem 
avaluar, encara, aquestes propostes, podem afirmar a partir del cas de Barcelona i 
l’entorn metropolità, àmpliament estudiat per nosaltres i per les noves recerques en 
curs, que Catalunya no va quedar al marge d’aquest tipus de realitzacions alternatives 
a la casa de pisos de lloguer, tot i presentar especifitats pròpies, tal com ara veurem 
amb detall.

Aquestes especificitats de les cooperatives catalans enfront a les d’altres regions 
espanyoles (Barreiro, 1991; Blat, 2000; Bernal, 2001; Domingo, 2004) i europees són 
bàsicament tres. La primera, que es tracta, quasi sempre, de petites promocions entre 
deu i vint habitatges, per tant amb una gran dispersió territorial que sovint no les 
identifica avui com a tals; en segon lloc, la multiplicitat d’agents promotors amb una 
àmplia gamma de situacions i una gran diversitat d’ajuts (cessió de terrenys, accions 
benèfiques o oficials), sense excloure la presència d’algunes empreses del sector immo-
biliari com a promotores i constructores; i en tercer lloc, la difusió de la propietat 
de l’habitatge, gairebé sempre unifamiliar, amb pocs casos de lloguer. Des del punt 
de vista tipològic aquests petits conjunts responien a models força tradicionals, tot i 
que seguint la legislació presentin unes bones condicions d’equipament i d’habitabilitat 
i, en alguns casos, trets semblants a petits barris de ciutat jardí. 

La cooperació com a forma de promoció d’habitatge va experimentar una gran 
expansió a la dècada de 1960 en la qual sorgiran nombroses iniciatives, des de sectors 
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molt diferents com entitats populars i obreres de Barcelona (cooperatives com Pau 
i Justícia al Poblenou, el Centre Moral, que crea GRAVI a Gràcia), cercles vinculats 
a parròquies i moviments cristians de base (Cooperativa Sagrat Cor a Barcelona) i 
entitats com la OCPD (Orientació Catòlica i Professional del Dependent) que crea 
la cooperativa La Puntual, promotora de diversos conjunts amb un total de 2.000 
habitatges (Checa, 2006), o el cas de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat 
(Checa, 2005). Ens queda per conèixer els casos d’altres ciutats en què la fórmula 
cooperativa per iniciativa d’entitats sense ànim de lucre representà una solució al 
problema de l’habitatge, com el cas de Mataró amb la cooperativa Laye promoguda 
per la Unió de Cooperativistes de Mataró (Cuadernos, 1973). 

Igualment, la cooperació serà emprada a les dècades de 1950-1970 com a marc 
jurídic que afavoria les gestions i els ajuts públics per a empreses constructores i di-
versos grups de propietaris-promotors que, sovint, de forma indiscriminada, s’acolliren 
als beneficis fiscals que foren establerts per aquests tipus d’edificacions.

Finalment, als darrers anys del segle XX han ressorgit, especialment a Barcelona,  
diverses fórmules cooperatives entre les quals destaquem les vinculades a sindicats 
com ara Habitatge Entorn de les CCOO (Habitatge Entorn, 2000), així com diverses 
cooperatives veïnals, com ara Prohàbitat, que intenten produir habitatge a millor preu 
per als seus associats.

La intervenció pública en el mercat de l’habitatge

Al llarg de bona part del segle XX es va produir una forta intervenció en el 
mercat de l’habitatge amb un seguit de mesures de caràcter legislatiu, que sense 
qüestionar la propietat privada tractaren de solucionar els problemes d’allotjament. 
No és aquí el lloc per referir-se a totes elles, si bé val la pena assenyalar-ne alguns 
dels principals trets. En primer lloc, a la les primeres dècades del segle XX es des-
envoluparen mesures legislatives de caràcter fiscal tendents a recuperar plusvàlues i 
a posar en circulació el sòl (Lleis d’impostos de plusvàlues i solars sense edificar), 
acompanyades posteriorment —entre 1921 i 1931— amb mesures de congelació de 
lloguers (Tatjer, 1978).

En segon lloc, al llarg del primer terç de segle, i després d’amplis debats i 
nombroses propostes en el context municipal i en el del Museu Social (1909), poc 
reeixides (Roca, 1979; Massana, 1985), es creà el 1927 —no sense molts entrebancs i 
com a mesura d’urgència per allotjar els barraquistes de Montjuïc davant la imminència 
de l’Exposició Internacional— el que seria el primer organisme públic d’habitatge 
a escala municipal, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (Domingo i 
Sagarra, 1999); posteriorment, el 1937, en el període republicà es creà el Comissariat 
de la Casa Obrera.

En tercer lloc, existí una àmplia i diversa legislació per establir ajuts a la cons-
trucció. S’inicià abans de la guerra civil amb la primera Llei de cases barates del 
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1911 i les seves posteriors ampliacions, i es continuà amb l’anomenada Llei Salmón 
de 1935, amb contexts polítics i filosofies diverses però, tanmateix, amb la intenció 
d’estimular la construcció d’habitatges. Sobre les cases barates, no disposem d’un estudi 
de conjunt —a part dels esmentats abans sobre les cooperatives d’habitatges— tot i 
que comptem amb monografies d’interès sobre Barcelona (Domingo, Segarra, 1999), 
Sabadell i Terrassa (Domingo, 2004) i Calella (Izcara, 2005), per citar algunes de les 
més recents i valuoses.

En plena guerra civil cal destacar la municipalització de la propietat urbana 
(Decret de la Generalitat d’11 de juny de 1937), la mesura més intervencionista i 
radical de tot el segle. Tot i ser d’escassa durada, la seva aplicació fou territorialment 
força àmplia, ja que, a més de Barcelona i del seu entorn metropolità, s’estengué per 
ciutats com Granollers (Jordana, 1988) o Girona i les seves rodalies (Ferrer, 1995), 
a més d’algunes altres poblacions.

Després de la guerra civil, la intervenció de les diferents instàncies de l’administració 
amb ampli suport d’una legislació específica (Lleis de 1939, 1944-1948, 1954, 1956,...) 
fou molt important. A escala estatal es crearen organismes, com l’OSH i l’INV, que 
aixecaren arreu de Catalunya polígons (Tatjer, 1995; Vilagrasa, 1998), i en menor pro-
porció cases unifamiliars amb jardí o tipologies mixtes com foren les Cases Blanques 
del Grup Parera, barri de la Mercè (Valls, 2005), la Urbanització Meridiana (Tatjer, 
1995) a Barcelona, o el barri de Sant Narcís a Girona (Fraguell, 1988) i els de Sant 
Miquel i Malagrida a Olot (Cabrera, Sala i Jordi, 2005). A més de les reivindicatives 
publicacions veïnals i dels articles generals de la dècada de 1970 (Cuadernos, 1974), cal 
afegir la publicació per part d’ADIGSA, el 1995, d’un conjunt de monografies sobre 
aquests barris, que tot i la seva diversitat d’enfocaments, ens permet una aproximació 
sociològica al seu origen i evolució (ADIGSA, 1995). 

Alguns municipis desenvoluparen promocions pròpies d’envergadura en forma 
de polígons a través de la creació de patronats d’habitatge similars al de Barcelona. 
Cal destacar el cas de Sabadell on, en el marc del Pla Marcet, es creà el 1958 el 
Patronat Municipal de l’Habitatge, que a partir de 1967 esdevindria VIMUSA (Mas-
clans, coord., 1995).

Després de la transició política i de l’organització de l’Estat de les Autonomies, 
i especialment a partir de 1985 amb els traspassos de competències a la Generalitat  
de Catalunya, es crearen l’INCASOL i la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, 
i s’iniciaren nombrosos estudis i recopilacions estadístiques de caràcter general sobre 
el mercat i les característiques dels habitatges a Catalunya. En el marc d’aquestes 
noves institucions, ADIGSA té cura dels grups d’habitatges construïts pels organismes 
públics del període franquista, realitzant importants reparacions i millores, així com 
la regularització de la propietat. Al mateix temps, molts municipis han organitzat 
a finals del segle XX patronats i empreses d’habitatge, i d’altres com l’Ajuntament 
de Barcelona han desenvolupat, a més de propostes a través d’ens com el Grup 
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d’Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social (Consell, 1996; Tatjer, 
Muro, Vila, Ferreira, 1995), programes de mediació entre propietaris i llogaters per 
facilitar l’accés a l’habitatge dels col·lectius més febles socioeconòmicament, com ara 
el Servei de l’Habitatge del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona; també cal 
destacar la Diputació de Barcelona amb estudis i suport a les polítiques municipals 
de l’habitatge, així com els estudis i les propostes desenvolupades per altres entitats 
metropolitanes (Garcia i Gich, 1999). 

Tanmateix, el balanç d’aquest període final de segle seria la pèrdua de pes de 
l’habitatge protegit enfront del lliure, en especial el destinat a lloguer a bon preu. 
S’incrementa, per tant, el problema de la manca d’habitatge social, en un moment en 
què a l’augment de les noves llars i de la immigració, que fan créixer la demanda, 
s’ha afegit un fort increment dels preus i una legislació d’arrendaments urbans poc 
atenta a les necessitats socials (Costa, 1991).

ENTITATS FINANCERES, D’ASSEGURANCES I CAIXES D’ESTALVI

Les entitats financeres, d’assegurances i caixes d’estalvi varen començar a Catalunya 
l’actuació en matèria d’habitatge, abans de la promulgació de la Llei de cases barates 
de 1911. La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat Barcelona en fou la capdavantera en 
aixecar a Barcelona el 1909 un grup de casetes unifamiliars a la carretera d’Horta, 
activitat que fou continuada amb altres dos grups de cases a Sant Martí i a Sant 
Andreu (Tatjer, 1998).

Aquesta primera iniciativa fou aviat seguida per d’altres caixes d’estalvi catalanes 
com la Caixa de Pensions, la Caixa de Manresa o la Caixa de Sabadell. La Caixa de 
Pensions projectà un conjunt de cases unifamiliars que s’havien d’ubicar en una illa 
de cases de Sant Martí de Provençals, mentre que les altres dues subvencionaren la 
construcció de diversos conjunts de cases barates a les respectives poblacions.

L’actuació de les caixes com a promotores o finançadores d’habitatges (mit-
jançant crèdits hipotecaris per a la construcció o la compra) iniciada ja a la dècada 
de 1920-1930 serà molt important en els anys de la postguerra civil i del gran 
desenvolupament econòmic dels anys finals del franquisme. Si bé no comptem amb 
treballs exhaustius ni amb monografies suficients, els pocs estudis realitzats sobre 
Barcelona i algunes altres ciutats com ara Lleida (Vilagrasa, 1990) i Manresa (Viròs, 
2005), en mostren la destacada aportació a la promoció i la construcció d’habitatges 
per a les classes mitjanes, primer amb una política de lloguer però a partir de la 
dècada de 1970 clarament d’accés a la propietat (Tatjer, 1998). Destacaren, en parti-
cular, la Caixa de Barcelona amb els grups de la Sagrera i la Caixa de Pensions amb 
el grup de la Verneda, seguides de la Caixa de Catalunya (grups a la Sagrera-Sant 
Andreu). A la darrera dècada del segle XX les caixes d’estalvi iniciaren la venda dels 
pisos als llogaters i perderen la major part del seu patrimoni immobiliari residencial  
(Tatjer, 1988).    
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Per la seva banda, les empreses d’assegurances, per obligació legal, també inver-
tiren, des de les primeres dècades del segle XX, en la construcció d’habitatges com 
una forma d’assegurança del seu capital; generalment eren immobles de qualitat i ben 
situats que es llogaven a directius i empleats o a famílies solvents.

Als anys finals de segle XX, les entitats financeres, els grups d’assegurances i els 
fons de pensions participen en la promoció i en la propietat d’habitatges per llogar. 
En alguns casos, han reiniciat una tasca social amb programes d’ajuts a l’habitatge 
per a col.lectius desfavorits (Caixa de Manresa Immobiliària Social, Caixa de Cata-
lunya, Caixa de Sabadell), o de lloguer a bon preu de pisos amb serveis adreçats a 
determinats tipus de llogaters, com ara gent gran o grups de baixos recursos (Caixa 
de Pensions).

L’ACCIÓ DE L’ESGLÉSIA

A Catalunya l’Església desenvolupà un paper secundari en la promoció d’habitatges 
al llarg del primer terç del segle XX, al contrari que en altres regions espanyoles, com 
ara Castella, on és molt conegut el cas de Burgos (Bernal, 2001).

Contràriament, als anys de la postguerra espanyola —dintre del marc del nacio-
nalcatolicisme i la gravetat del problema de l’habitatge—, a Barcelona i als principals 
nuclis industrial de Catalunya la presència de l’Església s’incrementa, tal com mostren 
els complets estudis i la tesi doctoral de Martí Checa que són unes de les poques 
recerques que comprenen tot Catalunya (Checa, 2005). Aquest autor no solament ha 
estudiat la ja molt coneguda —encara que poc treballada amb fons documentals fins 
que ell no l’estudià— acció de Las Viviendas del Congreso Eucarístico (Bayó, 1996). 
També s’ha endinsat en un bon nombre de promocions vinculades estretament amb 
parròquies, ordes religiosos (jesuïtes, per exemple, a Sabadell) i amb un ampli ventall 
d’entitats de l’Església catòlica que actuaren arreu de Catalunya.

Només hauríem d’afegir a les dades que aporta M. Checa les noves formes 
d’intervenció de l’Església, més d’acord amb les característiques de finals del segle XX. 
Es tracta de l’organització de sistemes de provisió d’habitatges per a les demandes 
generades en els serveis socials de Caritas. Aquesta entitat, si més no a Barcelona, 
endegà a la dècada de 1990 la Fundació Foment de l’Habitatge Social; la seva finalitat 
és posar a l’abast de les persones sense llar, en procés de reinserció, habitatges de 
lloguer del mercat privat que són gestionats mitjançant un conveni entre el propietari 
i l’esmentada fundació.

D’altra banda, cal recordar que algunes institucions religioses i parròquies desen-
volupen accions adreçades a col.lectius sense sostre mitjançant els albergs nocturns 
(albergs gestionats per l’orde de Sant Joan de Déu o per la comunitat de Sant Egidi, 
entre d’altres), o l’habilitació en locals parroquials o en els seus annexos d’estances-
dormitori amb serveis higiènics; aquests col.lectius, sense ser gaire nombrosos, no 
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deixen de ser una prova de les desigualtats socials molt greus que existeixen en una 
societat opulenta com la nostra.

DE LA CIUTAT JARDÍ A LA RESIDÈNCIA SECUNDÀRIA I TURÍSTICA

Les concepcions sobre la ciutat jardí es difondran àmpliament a Catalunya a les 
primeres dècades del segle XX gràcies a Cebrià de Montoliu (Roca, 1974); aquestes 
concepcions seran, d’alguna manera, inspiradores de les promocions cooperatives 
així com d’un bon nombre de petites ciutats jardí a Barcelona i al seu entorn me-
tropolità com Santa Perpètua de Mogoda o Sant Feliu de Llobregat (Vidal, 2005); 
a d’altres poblacions catalanes del litoral i fins i tot de l’interior de Catalunya en 
trobem també un bon nombre d’exemples. Una part d’elles foren pensades com 
a residència permanent; d’altres eren ja, en els seus inicis, promocions destinades 
a l’estiueig.

Sovint, algunes d’aquestes petites promocions de casetes unifamiliars amb jardi-
net seran difícils de separar de les parcel.lacions privades que ompliran el territori 
suburbà o alguns nuclis d’estiueig litoral. En alguns casos, per l’autoria d’arquitectes 
i promotors reconeguts com el cas de s’Agaró i d’Olot (Vilanova, 2003), alhora que 
per emplaçaments excepcionals com en el cas de la mateixa s’Agaró, o Terramar a 
Sitges, esdevindran una mena d’icones destacades, encara que no del tot represen-
tatives, d’un ampli moviment social relacionat amb aquesta tipologia (Roca, 1971, 
1979; Masjuan, 2000).

En els anys de la postguerra les idees de ciutat jardí semblen recular a Cata-
lunya, tot i que la manca d’estudis no ens permet copsar el volum de construccions 
d’aquest tipus que es varen dur a terme, bé com a continuadores de les projectades 
entre 1915 i 1930, bé com a noves iniciatives on la mitjana i la petita burgesia, i 
fins i tot obrers qualificats, invertien els estalvis amb la il.lusió de retrobar l’arcàdia  
perduda.

A partir de la dècada de 1960, el creixement econòmic i el boom turístic incre-
mentarà el nombre d’urbanitzacions més o menys properes a la ciutat jardí en àrees 
litorals o de muntanya ocupant el territori, sovint de forma indiscriminada, quan no 
il.legal.

Malauradament, aquest estoc d’habitatge creat a partir de la urbanització turística-
litoral i de muntanya pot resultar de difícil reutilització com a residència permanent, 
tant per la seva situació com per la seva tipologia o per la manca d’equipaments i 
serveis necessaris per a una població fixa, malgrat que cada cop existeix un major 
control urbanístic de les operacions. Exemple d’això que diem ja es troba ara en 
algunes urbanitzacions de residència secundària de la província de Barcelona, en bona 
part usades com a principals, que encara són deficitàries en serveis d’aigua, clavegue-
ram, pavimentació i protecció contra incendis (Barba, Mercadé, 2007).
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DELS MESTRES D’OBRES AL NAIXEMENT I L’EXPANSIÓ DE LES GRANS EMPRESES 
IMMOBILIÀRIES

A Catalunya, després de la fallida de les societats immobiliàries constructores de 
la primera fase de l’Eixample, a la segona meitat del segle XIX, la promoció immobi-
liària restarà a Barcelona i a les principals ciutats catalanes en mans dels propietaris 
privats, que encarregaran a empreses constructores de caràcter més o menys gran, 
a contractistes, a mestres d’obres i a arquitectes la construcció d’edificis residencials 
(Tafunell, 1992; Tatjer, 2005). En paral.lel, a les zones perifèriques seguiran produint-
se les parcel.lacions privades que donaran lloc a conjunts de trames urbanes regulars 
o a conjunts de casetes seriades a redós d’un carrer (Tatjer, 1993).

A inicis del segle XX, tot i que el panorama seguirà essent bàsicament el ma-
teix, es produiran una sèrie de transformacions importants en el sector immobiliari. 
Es tracta de l’aparició d’empreses especialitzades en la construcció d’infraestructures 
d’habitatges. Una part d’elles sorgiran a redós de la llei de cases barates (Fomento 
de la Propiedad,...). D’altres a partir d’empreses familiars que adquiriran caràcter so-
cietari (de Miró i Trepat, per exemple, sorgeix Construcciones y Pavimentos, Ribas 
i Pradell SA) o societats anònimes com FOCSA, relacionades amb la construcció 
d’obres públiques i serveis urbans (Tatjer, 2005; Massana, 1985).

Tot i la desaparició de moltes d’elles arran de la guerra civil, bona part d’aquestes 
empreses es mantindran en funcionament, alhora que als anys de l’expansió immo-
biliària produïda a partir de la dècada de 1950 n’apareixeran de noves (Sala, 1977). 
Moltes d’elles duran a terme el procés complet de producció de l’habitatge en forma 
de grans polígons situats a prop dels polígons oficials, promovent barris com el de 
Lloreda a Badalona, part de Bellvitge a l’Hospitalet, Sant Ildefons a Cornellà o Ciutat 
Meridiana a la sortida nord de Barcelona (Alibés, 1975); aquests conjunts i polígons, 
malgrat la baixa qualitat constructiva i la manca de transport i equipaments, eren 
presentats com a gran novetat i millora residencial en la publicitat de l’època.

No disposem d’una panoràmica completa a escala de tot Catalunya, però els 
estudis que coneixem assenyalen el caràcter local de la majoria d’aquestes empreses 
que no solien traspassar els límits d’una ciutat i la seva àrea d’influència.

La crisi de 1973 esborrarà del mercat moltes d’elles i amb la nova recuperació 
del sector a la dècada de finals del segle XX assistim a la consolidació d’algunes de 
les anteriors (Hàbitat, Núñez i Navarro, Sanahuja, La Llave de Oro) i a l’aparició de 
noves vinculades en molts casos al sector bancari (Vertix, Urbis, Espais,...), a la vegada 
que es produeix un canvi d’escala tant empresarial com territorial. D’una banda, es 
constata una major integració territorial, ja que les immobiliàries més importants sobre-
passaran els límits municipals i comarcals per construir a molts indrets de Catalunya 
(Immobiliària Colonial), i, de l’altra, algunes s’integraran en circuits empresarials més 
amplis. En aquest nou marc de referència s’ha de destacar la presència d’empreses 



L'HABITATGE A CATALUNYA DES D'UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA: EL SEGLE XX 27

d’àmbit estatal (Urbis, Metrovacesa,...) i multinacional en la promoció i construcció 
de grans conjunts d’habitatges arreu de Catalunya (Tatjer, 2005).

TOTS PROPIETARIS

El segle XX és a Espanya el segle de la conversió dels llogaters en propietaris. 
D’una major part d’habitatges en règim de lloguer en forma d’edificis de propietat 
vertical —les anomenades cases de renda sovint gestionades pels administradors de 
finques i els APIs—, d’ençà mitjan segle XX es passà a una majoria en règim de pro- 
pietat (Tatjer, 1979; Tafunell, 1992). El procés iniciat a les primeres dècades del 
segle XX amb les Lleis de cases barates, no reeixirà, tanmateix, fins a la dècada de 
1970, gràcies a la Llei de propietat horitzontal (1960) i a l’organització dels sistemes 
de crèdits hipotecaris en els quals les caixes d’estalvi jugaren un important paper. 
D’aleshores ençà, tant les noves construccions com el pas de les finques antigues a 
règim de propietat horitzontal han incrementat progressivament el nombre de propie-
taris, tot i que molts d’ells puguin ser qualificats com “la infanteria de la propietat” 
(Tatjer, 1988), tal com fa uns anys els varen denominar alguns sociòlegs francesos. 
L’any 1950 només el 25,7% dels habitatges de Catalunya eren de propietat, el 1970 
sobrepassaven el 50% (53,3%), mentre que l’any 1991 ja ho eren el 80% (Trilla, 
EARHA, 1998). 

Les mesures de liberalització dels lloguers de les dècades finals del segle (Decret 
Boyer, 1985; LAU, 1994) i l’increment dels preus no han fet altra cosa que activar 
el procés d’accés a la propietat amb el consegüent endeutament progressiu de les 
famílies (Carreras, 2004). Tanmateix, en alguns casos, la compra de l’habitatge s’ha 
convertit, també per a moltes famílies, en un bé refugi o en una forma d’assegurança 
per a la vellesa.

D’altra banda, resten encara llogaters amb contractes d’arrendament antics, o 
bé de nous protegits per determinades normatives, que atenen algunes situacions 
de precarietat. Amb tot, però, d’ençà la puja de preus de lloguer i l’especulació 
immobiliària, molts llogaters de cases antigues es troben sotmesos a un assetjament 
immobiliari per part dels propietaris que volen enderrocar els edificis, o llogar els 
habitatges a preu de mercat.

L’HABITATGE PER A COL.LECTIUS O GRUPS AMB DETERMINADES NECESSITATS 

La gent gran: entre els asils i les residències assistides

Al llarg del segle XX ha estat present d’una forma o una altra la preocupació i 
l’interès per resoldre la situació de precarietat d’habitatge en el cas de persones grans 
que no poden ser ateses a casa per manca de recursos o pel seu estat sanitari, així 
com per donar aixopluc a aquells que no tenen família i estan sense llar. Al co-
mençament, es limità a una tasca assistencial en mans fonamentalment de l’Església, 
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d’organismes semipúblics o de poques institucions estatals a través de les Diputacions 
provincials, o en pocs casos d’algun ajuntament.

Ens referim als asils d’ancians a càrrec de determinats ordes religiosos (germanes 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, germanes dels Pobres) que en grans edificis 
ocuparan a Barcelona espais de l’Eixample i seran, també, freqüents en moltes ciutats 
catalanes. Les cases de Caritat, a càrrec de les Diputacions provincials, disposaran, 
generalment, de seccions per atendre persones grans, que amb el temps aniran mi-
llorant, com fou el cas de les Llars Mundet, aixecada el 1957, on s’instal.laria, entre 
altres equipaments, una residència d’ancians (DD.AA., 2007).

A partir de la dècada de 1950-1960 algunes institucions i entitats sense ànim de 
lucre, en alguns casos amb suport de donacions particulars, començaran a construir 
residències privades per a gent gran. La manca de sòl va desplaçar aquests equipa-
ments residencials a la perifèria de la ciutat on malgrat la millora de les instal.lacions 
no deixaren de ser una mena de gueto.

Les darreres dècades, s’han construït per part d’alguns ajuntaments i de la 
mateixa Generalitat conjunts de pisos petits amb serveis llogats a preus moderats 
—Barcelona compta amb pisos tutelats i amb apartaments per a gent gran—, alhora 
que el nombre de residències públiques i el de places concertades a les privades han 
augmentat notablement; també s’han desenvolupat programes adreçats a la millora de 
les condicions d’habitabilitat de la gent gran que resta a casa seva (Bosch, 2005).  

Tanmateix, avui —malgrat el desenvolupament d’aquestes polítiques socials d’iniciativa 
pública i de les sense ànim de lucre—, una bona part dels avis catalans, amb pocs o 
mitjans recursos, si més no a la ciutat de Barcelona, resideixen en llars de pisos de 
l’Eixample i d’altres parts de la ciutat, en els quals les condicions d’habitabilitat són 
força baixes. Només aquelles persones que disposen de recursos suficientment alts 
poden accedir a les noves tipologies per a gent gran en conjunts privats de propietat 
o de lloguer que disposen d’equipaments i de serveis específics per a cobrir-ne les 
necessitats. Recents estudis sobre el conjunt de Catalunya ens mostren com encara 
la gent gran pateix problemes d’habitatge, concentrats especialment a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana (Bosch, 2005). 

Els joves

La problemàtica de l’habitatge per a joves es pot dir que ha existit al llarg del 
segle XX, ja que de sempre aquest ha estat un dels col.lectius més febles. Fins més 
enllà de mitjan segle XX, el relloguer, la convivència intergeneracional i la família estesa 
permetien superar les grans dificultats dels joves per accedir a un habitatge (Oyón, 
2001; Tatjer, 1998 c; Càritas, 1965).

Tanmateix, les noves pautes de comportament familiar, les migracions per raó 
de treball o d’estudis, el retard en l’aparellament, juntament amb la precarietat laboral 
han aguditzat a les darreres dècades del segle XX el problema dels joves; actualment 
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han d’afrontar dificultats per accedir a un habitatge de lloguer arran de la nova Llei 
d’arrendaments urbans davant de la qual se solen trobar més indefensos que mai, tant 
pels alts preus com pels requeriments del propietaris (tal com la petició de fiances 
o d’avals). Nombrosos articles i publicacions s’han referit a aquesta problemàtica 
(EARHA, 1994; Consell de Joventut de Barcelona, 1998) que s’ha associat, en molts 
casos, al retard en l’emancipació dels joves a Catalunya. 

Als darrers anys s’han creat les anomenades borses de lloguer i borses de pisos 
compartits destinats a joves per part d’ajuntaments i de la Generalitat; actualment, hi 
ha 38 borses de lloguer per a joves a Catalunya, cinc de les quals estan a Barcelona 
i localitats de l’entorn.

D’altra banda, per part de col.lectius i grups sense ànim de lucre es desenvo-
lupen programes específics. Cal destacar el que duu a terme la Caixa de Catalunya 
sota el lema de “Viure i Conviure” amb la finalitat de compartir pis entre gent jove 
i gent gran. 

Molts ajuntaments han promogut habitatges de lloguer per a joves a un preu més 
baix que els de mercat. Aquesta oferta, que sol ser poc nombrosa i transitòria, ja que 
generalment cobreix fins als 30-35 anys, resulta insuficient per a cobrir la demanda 
existent, i molts joves segueixen sense poder accedir a un habitatge digne i han de 
retornar a les fórmules tradicionals de compartir pisos o al relloguer.

Altres col.lectius

Molts altres col.lectius de la societat catalana presenten problemes d’habitatge, 
a causa de la manca de recursos econòmics o bé en raó de determinades situacions 
específiques. Generalment, els nuclis monoparentals, les persones amb discapacitat, 
els immigrants il.legals o amb treball precari i aquells col.lectius que es troben en 
processos de reinserció, en no disposar de recursos econòmics i trobar-se en situa-
cions de precarietat, encara tenien a finals del segle XX dificultats per accedir a un 
habitatge, tant de lloguer com de propietat (Costa, 1991).

Una bona part d’aquestes situacions eren ateses durant bona part del segle XX, bé 
per la pròpia família bé per les institucions assistencials públiques o religioses, alhora 
que a partir de mitjan segle XX en el marc de l’Estat del benestar donaren pas a allò 
que s’anomenà els serveis socials, dirigits per treballadors socials. Recentment, amb 
una filosofia més inclusiva, des del sector públic s’intenta oferir una major i diversa 
cobertura respecte a aquestes situacions d’allotjament. 

Igualment, una part de l’habitatge públic fou destinat a alguns d’aquests  
col.lectius, sense arribar a cobrir les necessitats existents, atesa la paulatina reducció 
de l’habitatge públic tant de lloguer com l’accés a la propietat fins fa poc temps.

A les darreres dècades, una major sensibilitat envers aquests problemes, en el 
marc d’un major desenvolupament de l’Estat del benestar a casa nostra, ha permès 
desenvolupar fórmules menys excloents. Actualment, a un tímid i insuficient increment 
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de l’habitatge públic de lloguer i a les fórmules tradicionals d’ajudes als lloguers s’hi 
ha afegit pisos d’acollida i serveis d’habitatge que solen avalar el sol.licitant de pocs 
recursos davant dels propietaris.

Des de la iniciativa privada sense ànim de lucre es desenvolupen també accions 
per tal d’aconseguir construir habitatges a bon preu. En aquesta línia volem desta-
car la tasca de la Fundació Família Benestar, que ha aixecat a diverses poblacions  
de Catalunya un bon nombre de blocs d’habitatge a bon preu adreçats a col.lectius de 
renda baixa. Igualment, diverses ONG i altres entitats cíviques com ara la FAVB 
han organitzat serveis d’assessorament sobre l’habitatge per a determinats col.lectius 
(immigrants, joves, gent gran,...).

Tanmateix, alguns col.lectius, en especial persones amb certes discapacitats, estan 
lluny de ser ateses tal com ho estan en altres països europeus, ja que el nombre de 
places en llars-residències, residències i pisos assistits per a ells són quasi simbòlics 
amb ràtios de creixement molt baix (Crespo i Rimbau, 1988).

INFRAHABITATGE I BARRAQUISME

El barraquisme fou un greu problema al llarg del segle XX en moltes de les  
ciutats industrials catalanes (Barcelona, Sabadell, Cardona). A Barcelona aquesta 
situació de precarietat de l’habitatge assolí xifres espectaculars als anys de la post-
guerra (Duocastella, comp., 1957) tot i haver començat a principis del segle XX. Les 
barraques de Barcelona no desapareixerien del tot fins a inicis de la dècada de 1990, 
quan els últims barraquistes (La Perona i Darrere Cementiri) ocuparen els pisos del 
polígon de la Mina.

Sobre les situacions d’infrahabitatge del segle XX caldria parlar d’una àmplia varietat 
de formes: habitatges de trames històriques per sota de les condicions d’habitabilitat, 
habitatges en situació inadequada (soterranis, habitatges al terrat, passadissos, subdivisió 
de pisos), autoconstrucció, polígons públics i privats (EARHA, 2000 i 2005).

Alguns d’ells, a l’àrea de Barcelona varen ser objecte d’estudis (Busquets, 1974); 
altres, com els passadissos, han estat estudiats per algunes poblacions com l’Hospitalet 
i Barcelona (Tatjer, 2003), mentre que sobre el barraquisme barceloní —afortuna-
dament desaparegut— s’està realitzant actualment una àmplia recerca documental i 
antropològica per tal de reconstruir-ne els orígens i les característiques del teixit social 
(Grup Barraques, 2004-2007).

Per la seva part alguns polígons d’habitatges, tant públics com privats, a causa de 
la mala construcció (com el problema de l’aluminosi) o de la manca de manteniment 
i millora esdevingueren veritables infrahabitatges, situació aguditzada per determinades 
problemàtiques socioeconòmiques, com l’atur, les drogues o l’envelliment.

Les polítiques d’ajut a la rehabilitació, tot i tenir un precedent ja en la primera 
Llei de cases barates de 1911, no es desenvoluparan d’una forma específica i activa 
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fins al 1985 —legislació específica d’ajuts a la rehabilitació i creació d’àrees de reha-
bilitació integrada (ARI)— quan es comença a intervenir en les trames històriques; 
sovint, la rehabilitació ha estat associada a plans de remodelació o de grans obres 
de renovació urbana, com a la Ciutat Vella de Barcelona, a la reparació de polígons 
públics i a campanyes de millora del paisatge urbà, més que a la solució de deter-
minades situacions greus d’infrahabitatge.

Igualment, les abans esmentades polítiques d’ADIGSA envers els polígons han 
estat positives per resoldre molts casos d’inadequació d’aquest tipus d’habitatges 
adaptant-los als estàndards actuals, en intervenir en elements comuns dels edificis i 
millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat i l’entorn urbà. 

Tot i així, una bona part d’aquestes formes d’infrahabitatge es mantindrien en-
quistades enmig de teixits residencials de més qualitat encara a finals del segle XX, tal 
com vàrem demostrar en un estudi encarregat per la Fundació Bofill (EARHA, 2000) 
que, sense cap dubte, va contribuir, en bona part, a esperonar recents actuacions com 
ara la Llei de barris aprovada per la Generalitat de Catalunya el 2005.

L’HABITATGE RURAL

Des d’inicis del segle XX, masies i masos de la perifèria de Barcelona experimen-
tarien un procés de transformació; en alguns casos es produí una compartimentació 
de l’espai interior per aixoplugar vàries famílies (Tatjer, 1993; 1995), en altres, les 
seves terres donaren pas a parcel·lacions, autoconstrucció o a barris de ciutats jardí 
(Navarro, 1993; Tatjer, 2003).

Paral.lelament, l’èxode migratori i la creixent urbanització del territori amb re-
sidències secundàries relacionades amb el turisme interior i exterior transformaren 
profundament el món rural. L’abandonament de masos i masies, dels nuclis rurals i 
dels centres de les petites ciutats en bastir-se barris nous va provocar problemes de 
degradació de nuclis antics i l’existència de moltes cases pageses sense ús. A partir de 
la dècada de 1970 una petita part de l’habitatge rural es mantingué com a residències 
secundàries per a grups de famílies, mentre que moltes masies, després de parcel.lar 
les terres, esdevingueren restaurants o centres de càmpings. A finals de segle XX la 
pressió immobiliària ha canviat radicalment el panorama; actualment fins i tot als més 
petits nuclis de l’interior de Catalunya es duen a terme promocions urbanístiques 
destinades tant a habitatges secundaris com a permanents, i són pocs els pobles que 
aconsegueixen restar al marge d’aquest fenomen. D’altra banda, les velles cases ru-
rals —masos, masies, cases de poble— són objecte de transaccions immobiliàries de 
caràcter inversionista, i també per a residències secundàries i, en alguns casos, com 
a l’Empordà, fins i tot permanents.

Tot aquest moviment ha conduït, sense cap dubte, a la millora de la urbanització 
i de l’habitatge en àrees rurals, però ha deixat, encara que de manera residual, alguns 
casos, afortunadament cada cop més aïllats, d’infrahabitatge en masos i masies en 
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règim de masoveria o d’aparceria o en el parc residencial d’alguns nuclis rurals d’antiga 
base econòmica industrial. Tanmateix, les noves polítiques d’ajudes a la rehabilitació 
així com la recent Llei de barris comencen a incidir als barris antics de petits nuclis 
rurals i capitals comarcals de base agrícola o industrial.

DEBATS, ACCIONS I REIVINDICACIONS DAVANT DEL PROBLEMA DE L’HABITATGE 

El problema de l’habitatge esdevingué al primer terç del segle XX un dels prin-
cipals problemes socials de les ciutats catalanes i molt especialment a les de base 
industrial. No és estrany que aviat es convertís en una de les reivindicacions de la 
classe treballadora, en especial coincidint amb els moments de major efervescència 
sindical i política arran del període entre les dues guerres mundials.

Durant la dècada de 1930 serà quan es produeixin accions envers la millora de 
les condicions d’accés als habitatges enmig de forts augments de lloguers i desnona-
ments en el marc d’una llei d’arrendaments absolutament liberal i amb relació, també, 
a un ampli debat polític i professional (Roca, 1979; Massana, 1985). Una d’aquestes 
primeres accions fou la vaga de lloguers de 1931 a la ciutat de Barcelona.

Durant la guerra civil es produiran accions més contundents, com ara l’ocupació 
dels habitatges dels propietaris facciosos o, tal com abans hem assenyalat, la muni-
cipalització de la propietat urbana en molts ajuntaments amb predomini cenetista. 
Finalment, la mateixa Generalitat de Catalunya decretarà, primer, la rebaixa de lloguers 
i, després, l’11 de juny de 1937, la municipalització de la propietat urbana, i altres 
mesures per actuar sobre les àrees d’habitatge insalubre com fou el Pla de sanejament 
del centre històric de Barcelona (GATCPAC, 1937).

Al final de la guerra civil les propietats retornaren als propietaris, i el problema de 
l’habitatge restà sense resoldre, agreujat per les destruccions a causa dels bombardeigs 
produïts durant la contesa bèl.lica i per les dificultats en el sector de la construcció 
per manca de materials i recursos. 

A la dècada de 1950 la gravetat del problema de l’habitatge impulsà el debat entre 
professionals i entitats públiques en el marc del paternalisme franquista. En aquesta 
línia són molt significatius de la filosofia del moment, tant el concurs convocat pel 
Col.legi d’Arquitectes sobre habitatge social (Cuadernos de Arquitectura, 1953) com 
la celebració de la setmana del suburbi (Semana del Suburbio, 1957).

Malgrat el gran esforç constructiu de la dècada dels anys 1960, el problema 
de l’habitatge esdevingué, de nou, una de les reivindicacions dels anys finals del 
franquisme i del principi de la transició. Mal estat dels polígons, abandonament dels 
centres històrics, en alguns casos encara amb alts índexs d’amuntegament, permanència 
de nuclis de barraquisme, d’extenses àrees d’autoconstrucció i creixements perifèrics 
—urbanitzacions secundàries sense cap mena de control— eren els principals pro-
blemes d’habitatge a la majoria de ciutats catalanes als que s’ajuntaven els problemes 
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de petites poblacions i àrees rurals on l’habitatge estava escassament modernitzat i 
presentava una manca important d’equipament i infraestructura.

A partir de 1965, arran de la revisió del Pla Comarcal de 1953, professionals  
de l’arquitectura, l’urbanisme i l’economia que havien intervingut en els estudis previs 
denunciarien la situació de l’habitatge en una publicació de gran difusió en la qual 
conceptes com el d’habitatge subintegrat serviren per definir el mal estat i el dèficit 
d’habitatges a l’aglomeració de Barcelona (Borja i altres, 1972). 

Els anys centrals de les dècades de 1970-1990 foren molt rics pel que fa al debat 
sobre l’habitatge. Se celebraren nombrosos col.loquis sobre el tema organitzats per 
col.legis i associacions professionals com el Col.legi d’Arquitectes i d’Aparelladors, 
l’Associació de Ciència Regional (Jornades, 1982), gabinets d’estudis socials (CE-
DEC...), grups d’investigadors universitaris (LUB, Departament de Geografia de la 
UB), entitats (Jornades d’Estudi, 1982) i partits polítics (PSUC, 1979); en paral.lel 
es publicaren els primers estudis parcials i de conjunt sobre l’habitatge a Catalunya, 
entre els que destacaren els dels economistes A. Jover i J. Ràfols. Al mateix temps, 
des del moviment veïnal dels barris més afectats pel mal estat dels habitatges o 
per propostes agressives de remodelació com era el Pla de la Ribera a Barcelona 
(Tatjer, 1973; Clavera, 1973), es desenvolupaven accions reivindicatives traduïdes en 
publicacions, i projectes alternatius. La major part d’aquests estudis eren d’una gran 
riquesa conceptual i tècnica, de la qual en serien exemples alguns barris de Barcelona  
(DD.AA., 1978) i, fins i tot, plans d’urbanisme elaborats per comissions de tècnics i 
veïns com foren alguns plans del centre històric de Barcelona, entre els que podem 
destacar, especialment, el PERI de la Barceloneta de 1985.

No és possible recollir aquí tot el volum de publicacions, entre les quals cal 
esmentar les realitzades en les revistes especialitzades com Cuadernos de Arquitectura, 

CAU, CEUMT i les d’actes de jornades, congressos i reunions, sense oblidar les 
publicacions veïnals; en sorgiren reflexions i propostes com ara l’aplicació de l’aequo 

canone (d’inspiració italiana) per fixar preus de lloguer més justos, les fórmules coo-
peratives d’accés a la propietat de l’habitatge o el control de l’accés als habitatges 
públics. Fins i tot, sorgiren propostes de polítiques de caràcter sostenible, com l’èmfasi 
en el manteniment, la millora i la rehabilitació del parc d’habitatges existent enfront 
a la remodelació i la renovació de barris, tant històrics com perifèrics, per evitar el 
malbaratament immobiliari. Algunes d’aquestes propostes servirien de base i d’estímul 
per iniciar, a partir de 1985, polítiques públiques de rehabilitació.

Després, seguiren uns anys d’afebliment del debat, tot i que la qüestió de 
l’habitatge ressorgia sempre, i en especial arran d’algunes operacions de remodelació 
com la construcció de la Vila Olímpica. Als darrers anys assistim, de nou, a una 
etapa reivindicativa del dret a l’accés a l’habitatge atesa la insuficient acció pública en 
matèria d’habitatge social (Costa, 1991) i un fortíssim augment dels preus de lloguer 
i compra dels habitatges amb un moment de creixement poblacional per immigració. 
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S’han realitzat nombrosos estudis, tant per part de la Generalitat i d’alguna Diputa-
ció provincial com ara la de Barcelona, com per part de l’Ajuntament de Barcelona 
(estudis del Patronat Municipal de l’Habitatge) i d’altres grans ciutats (Algaba, 2002, 
2003), que han donat lloc a diverses publicacions força conegudes i accessibles. 
També, val la pena esmentar la línia de treball desenvolupada per la Fundació Bofill 
en encarregar estudis generals (EARHA, 1993; Trilla, 1993; Tejero, 1999) i especí-
fics sobre determinades qüestions com ara l’accés a l’habitatge dels joves (EARHA, 
1994), les valoracions de diversos plans d’habitatge (EARHA, 1996) o l’infrahabitatge 
(EARHA 2000). 

Malauradament, un altre cop, les noves generacions s’han d’enfrontar a un pro-
blema que, per més que ara sigui qualitatiu i no quantitatiu, no deixa de ser igualment 
punyent i les mesures recentment establertes (Plans d’habitatge, Llei de barris) no 
han sigut, per ara, suficients per resoldre’l. Les anàlisis més recents sobre el conjunt 
de Catalunya, tot i el seu caràcter sintètic, mostren les principals característiques i 
situació de l’habitatge a finals del segle XX, el qual es qualifica com un problema 
creixent (Bosch, 2003). 

L’aparició de plataformes reivindicatives vinculades a moviments veïnals i a 
entitats (com la creació el 1997 de la “Plataforma per un Habitatge digne” amb el 
suport de la FABV, de Justícia i Pau, CCOO, UGT), col·lectius com “V de Vivien-
da”, així com algunes formes d’ocupació d’edificis d’habitatges buits, són mostra de 
la necessitat d’una reflexió profunda que orienti les polítiques habitatge per tal que 
facilitin i assegurin l’accés a l’habitatge en compliment d’un dret reconegut en la 
nostra Constitució.
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