
Assemblea sectorial d'habitatge, ciutat i territori 
T'enviem la convocatòria de la primera assemblea sectorial d'habitatge, ciutat i territori del 
Procés Constituent, que tindrà lloc el proper divendres dia 26 de setembre a les 18:00h al 

local de l'Associació de Veïns del barri de Prosperitat, a Barcelona, carrer Baltasar Gracián 24-

26, al costat de la plaça Angel Pestaña (línia 4 del metro, estació Via Júlia).  

• Vols participar, a partir d'un procés transparent i participatiu, en elaborar criteris i 
propostes concretes que puguin traduir-se en programes polítics per 
candidatures unitàries rupturistes a Catalunya i els seus diversos municipis?  

• Vols aportar la perspectiva des del teu territori que ajudi a la coordinació de les 
propostes de les diferents assemblees de Procés Constituent, i altres persones i 
col·lectius ? 

• Vols generar opinió seguint amb perspectiva crítica les iniciatives que es 
proposen des dels poders establerts, recollint i donant suport a les denúncies, 
reivindicacions i mobilitzacions ciutadanes que s'alineïn amb els principis i 
postures defensades per Procés Constituent ? 

• Vols ajudar a crear una xarxa de persones i col·lectius interessats en les 
polítiques sobre l'habitatge, la ciutat i el territori, per crear sinergies que permetin 
generar coneixement i compartir accions per tal d'assolir els objectius anteriors ? 

 

1. ¿Per què una assemblea sectorial d'habitatge, ciutat i territori? 

Procés Constituent pretén aconseguir un nou model social, econòmic i polític dissenyat i 

gestionat per tots i totes i pensat per a tothom. Un model clarament rupturista amb l'actual, 

dissenyat i gestionat per una minoritària elit econòmica en el seu propi benefici. 

A l'hora de trencar amb el model actual i, sobretot, a l'hora de construir un de nou, l'habitatge, la 

ciutat i el territori tenen un paper crucial, com, a tall d'exemple, es pot apreciar a les següents 

qüestions:  

1. Una de les principals causes de l'actual crisi en la qual ens vam trobar va ser 

precisament la manera com es van dissenyar i gestionar en les passades dècades 

l'accés a l'habitatge, la ciutat i el territori. Convertint-se en un negoci immobiliari 

especulatiu pilotat per les entitats financeres; en massa ocasions sotmesos a les 

pressions opaques de grans propietaris, empreses constructores, energètiques o de 

serveis; o iniciatives electoralistes a curt termini promogudes per polítics irresponsables 

(la febre per les inauguracions). I, molt especialment, sense una adequada participació 

ciutadana que permetés definir quines eren les necessitats i prioritats al respecte. 



2. L'habitatge, la ciutat i el territori haurien de ser la síntesi i marc de coordinació de 

múltiples polítiques sectorials. L'educació, la salut, la mobilitat, les activitats 

econòmiques, els aspectes mediambientals, la cultura ... tot el que ens puguem 

imaginar s'acaba cristal·litzant en un moment i un espai concrets: l'edifici on vivim, els 

carrers i places en què ens relacionem, les grans infraestructures ferroviàries que ens 

permeten desplaçar-nos o els espais naturals que ens emocionen; formen part d'un 

sistema en què cristal·litzen una infinitat de decisions i recursos, que resultaran més 

eficaços, eficients i satisfactoris en la mesura en què es coordinin entre si. 

3. La propietat, la seva acumulació i les plusvàlues que s'obtenen de ella són tres 

institucions bàsiques de l'actual model, que cal reconsiderar i regular si realment 

pretenem un canvi radical ("que vagi a l'arrel"), equilibrant el seua actual caràcter 

privatiu amb les responsabilitats socials que haguessin implicar. 

No obstant, es tracta de fenòmens complexos i amb elevades inèrcies al canvi; el que combinat 

amb la urgència i necessitat d'altres demandes i reivindicacions fa que sovint les qüestions 

relacionades amb l'habitatge, la ciutat i el territori no tinguin un elevat impacte mediàtic, ni es 

generin amplis diàlegs sobre això en col·lectius i ciutadania. Quelcom necessari perquè puguin 

sorgir propostes d'acció compartides, que amb un caràcter integral abordin les lògiques, causes 

i estructures en què s'assenta el problema. 

 

2. ¿Per què una assemblea sectorial d'habitatge, ciutat i territori? 

A partir dels treballs preliminars realitzats per diversos grups de treball de la comissió de 

continguts (principalment els dels punts 4, 7 i 11); així com de les anàlisis i propostes 

realitzades per l'equip que promou la creació de l'assemblea sectorial, es plantegen 4 objectius 

generals:  

1. Elaborar criteris i propostes concretes en la matèria que puguin traduir-se en: a) 

programes polítics per candidatures unitàries rupturistes a Catalunya i els seus 

diversos municipis; b) un "pla de rescat ciutadà" a aplicar durant la legislatura 

constituent; i c) un futur text constitucional. Tot això a partir d'un procés transparent i 

participatiu. 

2. Aportar una perspectiva territorial que ajudi a la coordinació de les propostes que es 

realitzen en els diversos àmbits sectorials des de les diferents assemblees de Procés 

Constituent, i altres persones i col·lectius. 

3. Generar opinió respecte als temes que es relacionen amb l'activitat de la sectorial, i 

especialment: a) seguint amb perspectiva crítica les iniciatives que es proposen des 

dels poders establerts; i b) recollint i donant suport a les denúncies, reivindicacions i 

mobilitzacions ciutadanes que s'alineïn amb els principis i postures defensades per 



Procés Constituent. Tot això per contribuir a la tasca comunicativa, pedagògica, de 

denúncia i mobilització que realitza Procés Constituent respecte a les mancances de 

l'actual model i els mecanismes que han de permetre articular la seva transformació. 

4. Crear una xarxa de persones i col·lectius interessats en les qüestions relacionades amb 

l'habitatge, la ciutat i el territori; per crear sinergies que permetin compartir i generar 

coneixement, així com complir els objectius anteriors. 

3. Què pretén fer la sectorial en els propers mesos? 

1. Organitzar una reunió de presentació de la sectorial, en la qual es convidarà a participar a 

tots els membres de Procés Constituent que poguessin estar interessats a col·laborar; així com 

a altres col·lectius i a la ciutadania en general. 

2. Concretar els recursos humans amb què comptarà la sectorial, el que permetrà precisar les 

accions a desenvolupar. A partir de la composició actual de l'equip que promou l'assemblea 

sectorial, sembla que caldria reforçar-la amb col·laboradors que puguin ajudar a desenvolupar 

les tasques relacionades amb la creació d'una xarxa de persones i col·lectius; així com amb la 

recollida i tractament d'informació respecte a l'activitat dels poders establerts i les denúncies, 

reivindicacions i mobilitzacions ciutadanes. 

3. Elaborar el pla de treball detallat per al període setembre 2014 - juliol 2015. 

4. Realitzar una sèrie de jornades en diferents punts de Catalunya, que amb el títol provisional 

Què habitatge, quines ciutats i quins territoris per a una república social i catalana del 
99%?, permeti avançar en la consecució dels objectius de la sectorial. 
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