La Renegà.
Cooperativa feminista d’ habitatge

Projecte Acompanyat per:

-2022-

1. Qui som?

Actualment som un grup format per 10 dones sòcies, amb edats que van des dels 30 als 70
anys. Una part del grup som residents a Santa Maria de Palautordera i al Vallès Oriental, i una
altra part provenim d’altres municipis de la província de Barcelona.

Som diverses: treballem en àmbits laborals diferents (algunes en cooperatives, altres estem
jubilades o a punt de fer-ho...), tenim models familiars diversos, orientacions sexuals múltiples i
edats vàries. Moltes de nosaltres som activistes d’algun moviment com el feminista, l’LGTBIQ+,
pel consum responsable, l’habitatge, etc.

2. Què ens mou?
● La Renegà som una comunitat liderada per dones que tenim l’objectiu d’impulsar un
projecte d’habitatge cooperatiu feminista en cessió d’ús a Santa Maria de Palautordera
(Baix Montseny).
● Posem la vida al centre amb una visió comunitària. Volem fer-la sostenible des de la
diversitat i mostrar l’ampli ventall de formes d’habitar el món que tenen les dones, més
enllà de reproduir els rols imposats pel model heteropatriarcal. Per això hem vetllat perquè
a La Renegà hi hagi diferents models de convivència (individuals, en parella, amb fills o
filles, etc.) de manera que mostrem referents diversos a l'hora de viure.

2.2.Què
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● Volem ser un espai de dinamització feminista al territori on crear una comunitat
d’aprenentatge i empoderament personal, col·lectiu i comunitari. Volem construir relacions
que recuperin el reconeixement intergeneracional i el suport mutu, amb la mirada posada
en les cures i a través d’una cooperativa d’habitatge no especulativa.
● El nostre projecte també posa el focus en com podem fer la vida més vivible. Treballem per
trobar l’equilibri entre la vida quotidiana i la participació en les lluites del territori. Busquem
la comunió entre allò que és privat i íntim (i que reivindiquem) i allò que és públic i
productiu.

2.2.Què
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● La dimensió comunitària és un altre aspecte clau per al projecte. Volem promoure la
cohesió social i les interrelacions amb la comunitat a través de la col·lectivització de les
cures amb entorns propers, les sinergies amb els col·lectius de la zona i altres formes de
col·laboració amb entitats i grups afins.
● Des de l’inici, i al cor de la idea de La Renegà, hi ha també la creació de 2 habitatges per a
dones en contextos de vulnerabilitat, en procés de recuperació de situacions de violència
masclista. Per fer-ho realitat, hem signat un conveni amb la Fundació SURT que gestionarà
els 2 habitatges i farà l’acompanyament en la seva incorporació a la comunitat La Renegà.

2. Què ens mou?
Perquè aquestes intencions siguin una realitat necessitem:
● Ser només dones en la primera fase del procés de creació del projecte: un espai creat i
conformat per dones permet que fugim del concepte de “receptores d’ajuda” o
“dependents”, i esdevinguem creadores, participatives, actives i decisives. La participació
en la governança implica un canvi de rol: passem a ser protagonistes i proactives a l’hora
d’analitzar i definir les nostres necessitats amb perspectiva feminista.
● Generar un habitatge assequible i estable: mitjançant l'autopromoció i la construcció en
sòl privat en règim de cessió d'ús, posem en pràctica un model de propietat col·lectiva on
el preu de l'habitatge no està lligat al mercat, sinó als costos reals de construcció, i no varia
al llarg dels anys.

2. Què ens mou?
● Imaginem que La Renegà pugui esdevenir un espai de dinamització feminista al Baix
Montseny i al Vallès Oriental en el futur.
❏ Organitzant activitats, enxarxades amb els col·lectius del territori, que transformin la
realitat en què vivim.
❏ Acollint col·lectius feministes d’arreu perquè puguin disposar d’un espai per
repensar-se i cuidar-se en un entorn rural, i nodrir-nos plegades.
❏ Promovent el coneixement col·laboratiu i obert per poder ajudar a d’altres a impulsar
cooperatives d’habitatge feminista.

2. Què ens mou?
Pensant en la sostenibilitat de les nostres vides, també volem:
● Estar arrelades territori, viure sense patir les incerteses d'un habitatge poc assequible i
sentir-nos part d'aquesta comunitat que hem anat construint.
●

Fer un habitatge sostenible. En el disseny i en els criteris arquitectònics hi haurà una
millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica que suposaran un estalvi en el futur.
D’aquesta manera, volem contribuir a reduir la petjada ecològica al Baix Montseny.

● Poder traspassar el dret d’habitatge a les nostres criatures. No som propietàries, però
volem facilitar l’accés de l’habitatge en un futur incert i canviant per això contemplem
aquest dret en els estatuts de la cooperativa.
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3. 3.
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● 2017. Primera llavor al juny del 2017. Unes 15 UC interessades de Palau, Sant Esteve i Sant
Celoni, es troben per a la construcció d’una cooperativa d’habitatge en cessió d'ús.
Cerquem terrenys en aquests municipis i fem reunions amb els ajuntaments per demanar
un terreny municipal en cessió d’ús.
● 2018. Registrem l’Associació El Porxo, associació per l’habitatge cooperatiu. Ens
organitzem en comissions, fem assemblees mensuals i ens formem amb la Fundació La
Dinamo i Perviure.
● 2019. Mantenim un diàleg obert amb l’Ajuntament de Palau i aconseguim que l’HCCU
aparegui com a model al Pla Local d’Habitatge. Fem que l’Ajuntament s’interessi i ens
financi un primer estudi de viabilitat econòmic i urbanístic del terreny. La Fundació la
Dinamo fa l’estudi i també ens acompanya.

3. D’on venim?
● 2019. Participació, implicació i compromisos molt desiguals de les sòcies potencials;
necessitats de tempos i ritmes diferents; necessitats de terrenys on viure diversos
(poble/muntanya; edifici/masia/cases…); conceptes divergents sobre allò col·lectiu.... Les
UC es van donant de baixa, no participen, opten per la compra individual d’habitatge, etc.
● 2020: La vida al centre. Quedem 3 dones separades i amb filles, vinculades al moviment
feminista de la zona, i amb una forta sensació de vulnerabilitat i interdependència. Sentim
que necessitem que sigui un projecte format per dones sòcies: divers, imbricat en el
feminisme i entreteixit amb una xarxa de suport mutu extensa que ens faci la vida més fàcil.
Busquem referents internacionals de cooperatives d’habitatge feminista, ens continuem
formant i sol·licitem un acompanyament de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

3. D’on venim?
● 2021. Noves sòcies i molta fal·lera. S’incorporen noves sòcies. Es treballa per noves
comissions i s’aprofundeix en la visió, la missió i els aspectes del projecte vinculats al
finançament, la governança, la comunicació, els pisos socials i l’arquitectura. S’inicia
l’acompanyament de Perviure. Ens constituïm com a cooperativa.
● 2022. Finançament i habitatges socials. Ens centrem en la cerca de finançament per
assegurar la viabilitat de la cooperativa, engeguem una campanya de microfinançament per
garantir els pisos socials, fem una campanya per a trobar entitats col·laboradores i
intensifiquem l’acompanyament per al crèdit amb Coop57. Es cerquen entitats per
gestionar els habitatges socials. Finalment, optem per la Fundació SURT.

4. On i com serà?
El terreny s’ubica en sòl privat al municipi de Santa Maria de Palautordera. Ara està format per 7 parcel·les
agrupades ubicades al carrer Joaquim Blume, La Renegà estarà ubicada en les parcel·les 3 i 4 (amb una
superfície de 830-840 m2 cada una). La façana del carrer està orientada al nord-oest. Les nostres veïnes de
terreny seran altres projectes de cohabitatge.

4. On i com serà?
• Plantegem la construcció d’un edifici tan compacte com sigui possible perquè és molt més
sostenible, simplifica la construcció i els costos.
• Serà un edifici de planta baixa més primera planta, amb habitatges de 50 m2 a 70 m2,
depenent de les necessitats de la unitat de convivència. Amb un balcó o petit pati privat
cadascuna.
• Volem fomentar la vida en comunitat i el suport mutu, per això s’han dissenyat espais
comunitaris per a la vida quotidiana vinculats a la cura, com una cuina comunitària oberta,
un espai d’estar-menjador i un espai de jardí i hort, entre altres.
• Construirem entre 12 i 14 habitatges, dos dels quals destinats a projectes socials per a dones
en recuperació de contextos de violència.

4.4.On
Oni icom
comserà?
serà
● Pel que fa a l’aspecte ambiental, l’edifici s’està dissenyant des dels principis de
l’arquitectura feminista i tenint en compte la petjada ecològica. Per això tindrà una alta
eficiència energètica, fet que suposa un mínim cost de subministraments d’energia i
d’emissions de Co2 quan l’edifici s’habiti. Alhora, i en la mesura que ho permeti l’economia
del projecte, farem un ús preferent de materials saludables i de procedència local i orgànica
(com la fusta, els aïllaments tèrmics naturals i els revestiments ceràmics, argilosos o de
calç).

4.4.On
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Els habitatges compten amb cuina i bany i són de dues
tipologies: de 50 m2 (fins a dues habitacions) i de 70m2
(fins a tres habitacions).

Plànols de l’avantprojecte.

5. Pressupost
● Capital social: Cada unitat de convivència haurà d’aportar a l’inici entre 36.000 i 40.000
euros de fons propis en el moment d’esdevenir sòcia amb dret d’ús.
● Quotes: Cada unitat haurà d’assumir quotes mensuals (d’entre 580 i 700 euros
aproximadament) per cobrir els costos de la promoció, les despeses de la convivència,
assumir els pagament d’impostos, amortitzacions i l’aprovisionament dels diferents fons del
projecte. Les quotes variaran al llarg del temps, segons les necessitats de cada període.
● La despesa del projecte es finança de la manera següent:
○ 21 % d’aportacions inicials de capital de les persones sòcies habitants
○ 79 % del finançament extern:
■ 56 % préstec hipotecari: entitats de les finances solidàries, banques ètiques.
■ 11 % mecenatge (xarxa de les sòcies de la cooperativa, sòcies col·laboradores,
persones i col·lectius interessades en el projecte etc.)
■ 12 % (subvencions o donacions a fons perdut)

6. Cronograma
Abril de 2021: Signatura d’arres (5 % del cost total del terreny)
Gener de 2022: Constitució de la Cooperativa
Desembre de 2022: Compra del terreny
2021-2022: Assemblees quinzenals i treball per comissions.
○ Elaboració del projecte arquitectònic
○ Definició del projecte polític i social
○ Elaboració del pla financer i de comunicació
○ Cerca de finançament amb Coop57
○ Llicències d’obres
○ Creació de la comunitat ampliada de La Renegà
● 2023-2024:
○ Construcció dels habitatges
○ Aprofundiment en el projecte polític i social
○ Cohesió de la comunitat ampliada de La Renegà
● 2025 Per fi vivim juntes!
●
●
●
●

Seguiu-nos

Ens trobareu a:
● http://www.larenegacoop.org
● twitter i instagram @larenegacoop
● al correu electrònic: hola@larenegacoop.org

Moltes gràcies!
RENEGAR:
1.
2.

No reconèixer més com a seu.
Deixar de donar la pròpia adhesió, ﬁdelitat, a unes idees o institucions religioses, morals
o civils, sigui declarant-ho expressament sigui manifestant-ho amb actes.

3. Dir renecs, ﬂastomar.

