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Davant la situació d’un model residencial per a la gent 
gran basat en la propietat privada, pública o social, 
individual en compra o lloguer, cal anar cap un nou
tipus d’habitatge on la persona decideixi la seva pròpia
vida i participi en el seu entorn social.

Cada vegada més persones pensem que és important 
impulsar nous models d’habitatge per a la gent gran 
que suposin la transformació de l’actual sistema per fer-
ho més efectiu i accessible.

� Propietat col· lectiva: ni pública ni privada.
� Dret d’ús: ni compra ni lloguer.
� Estabilitat en el temps.
� Autogestionat col· lectivament. 

Un model alternatiu d’accés a 
l’habitatge. 
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Què és el cohabitatge sènior?
� Un model d’habitatge cooperatiu, col·laboratiu, 

autogestionat, alternatiu, sostenible i no especulatiu*

� Cases o apartaments privats amb uns amplis espais i 
serveis compartits per la pròpia comunitat.

� Els espais privats solen ser d’uns 50 m2.

� Els components del cohabitatge tenen ingressos 
independents.

� El número d’unitats de convivència estan entre els 
20/30.

� Les persones decideixen i participen des dels inicis del 
propi projecte.

• La fórmula més extensa és la cooperativa 
d’habitatges en cessió d’ús.

La propietat recau en els socis de la cooperativa que fan 
un us indefinit o temporal del seu espai privat que és 
casa seva.





Autonomia personal:

Capacitat de controlar, afrontar i preveure per propia 

iniciativa les decisions personals sobre com viure, a on, 
quan i amb qui, d’acord amb les normes, valors i 
preferències pròpies així com poder desenvolupar les 
activitats bàsiques de la vida diària individual i en 
comunitat.

TOTA PERSONA TÉ EL DRET DE VIURE I D’ENVELLIR BÉ EN 
L’ESPAI QUE HA TRIAT COM A CASA SEVA.



L’estat de la qüestiò.

La generació dels 50/60 tenim molt clar que cuidar-
se de la salut i l’atenció de les nostres necessitats, 
presents i futures, són responsabilitat de cadascú.

“...som la darrera generació que ens hem 
encarregat dels nostres majors i la primera que no 
volem que els nostres fills s’encarreguin de 
nosaltres” 



On puc anar a parar. 

Alternatives actuals de l’habitatge per la gent gran:

� Habitatge actual, propi o dels altres.

� Turisme familiar.

� Habitatge amb serveis i/o tutelat.

� Habitatge compartit amb gent gran/intergeneracional

� Residència mercantil, pública, social.

� Cooperativa de cohabitatge sota el model d’us.



Què volem quan siguem grans

� Envelliment actiu digne. Autogestionat. Compartit.

� Viure entre amics i/o bons veïns. Bona companyia.

� Envellir a casa meva, però no sol.

� Cures, atencions i cuidadors especialitzats.

� Cost assequible. Economia d’escala.

� No especulatiu. Finalista. Heretable. “Després de 
nosaltres”



QUÈ ÉS AIXÒ 
DE SOSTRE 

CÍVIC?

� La Cooperativa SOSTRE CÍVIC és:

Una cooperativa de més de 650 socis arreu del
territori que promou altruísticament un model
alternatiu d’accés a l’habitatge, per a persones
joves i grans.

� SOSTRE CÍVIC ofereix :

Un nou model de gestió i accés a l’hàbitat no
especulatiu al medi urbà, periurbà o rústic per fer
més efectiu el dret a l’habitatge, la integració
social, la innovació tecnològica, la vellesa activa
autogestionada i els espais compartits.

Promoció i divulgació del cohabitatge, un model
experimentat des dels anys 60-80 al nord
d’Europa.



ENLLAÇOS, CLICKS I MÉS...

� Web:   www.sostrecivic.org

� Correu informatiu Sostre Cívic:   info@sostrecivic.org

� Guía S C:  https://sostrecivic.coop/biblio/biblio_5.pdf

� Pàg. Facebook:  https://www.facebook.com/sostrecivic/

Secció COHABITATGE SENIOR / INTERGENERACIONAL

� Correu secció sènior: cohabitatgesenior@sostrecivic.org

� Correu cohabitatge sènior Girona 1.0:  bonsveinsgirona@gmail.com

GRUPS FACEBOOK  *(demanar ser membre)

� * COHABITATGE gent gran / COHOUSING sènior /  Intergeneracional

� * COHABITATGE Girona

� Llibre: CAMINO SE HACE AL ANDAR. J.L.Escorihuela.Editorial NOUS

� Llibre: EL MANUAL DEL COHOUSING. Charles Durrett. Editorial DYKINSON (Amazon)



WALDEN XXI
el projecte

I ara som aquí, pel que és bo 
i pel que no ho és tant, 
despertant la utopia, 
convivint amb les realitats, 
navegant en temps de 
tecnologia sofisticada amb 
el llegat d’una idea, cap un 
somni que volem compartir 
amb vosaltres.



WALDEN XXI, un somni realitzable...

Un espai privat 
que és casa teva.

Viu la teva vida 
com vulguis.

QUE JA HEM FET LA MILI !

Viure gaudint del 
compartir amb els 
teus amics i bons 
veïns.

FILOSOFIA BARATA


