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Nous models per a noves necessitats
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Taller Com Volem Viure. M. DÍAZ

Pati interior amb balcons, sorra, seients, jardí. M. DÍAZ
nos de l’especulació immobiliària, etc. Conèixer
altres models d’habitar més sostenibles i més
amigables és un ajut per enfortir la nostra creativitat
i per aprofitar-ne l’experiència.
Hi oferim xerrades, tallers, grups de reflexió i la
nostra col·laboració o assessorament per al
desenvolupament de grups que vulguin crear un
projecte de cohabitatge o d’habitar amb noves
formes de veinatge. comvolemviure@gmail.com

Noves situacions, noves necessitats
Vivim en una societat sotmesa a canvis de tipus
demogràfic, econòmic, social i mediambiental.
Alguns exemples d’aquests canvis, que ja
comencen a ser percebuts, són: l’envelliment de la
població, l’augment de llars unipersonals i mono-
parentals, la disminució de salaris reals, la pre-
carietat laboral, les dificultats per accedir a crèdits i
a l’habitatge, l’encariment de l’energia i l’aigua, el
canvi climàtic, els canvis econòmics internacio-
nals, etc.
Experiències d’altres països, amigables pera les dones
Hem cercat i estudiat experiències en països del
nostre entorn, que ens han precedit en el canvi
demogràfic i en crisis d’habitatge. Hi hem trobat
nous models d’habitar que proporcionen solucions
innovadores i, en diversos aspectes, més sos-
tenibles. Són models que resulten més amigables i
que permeten millorar les condicions de vida,
especialment per a les dones i en general per als
sectors més febles de la població com ara les
famílies monoparentals, les famílies amb criatures,
les llars unipersonals i la gent gran. Volem apren-
dre de les seves experiències.
Com volem viure: una reflexió col·lectiva
Proposem tallers i grups per reflexionar col·lec-
tivament contrastant els nostres desitjos i neces-
sitats quant a relacions i entorns on volem
desenvolupar la nostra vida quotidiana; per pensar i
desenvolupar nous models per a les noves
necessitats, per investigar i trobar juntes noves
formes de viure i conviure.
Per exemple, d’entrada preguntant-nos com
podríem i, sobretot, com volem pujar les nostres
criatures; viure quan siguem més grans; accedir a
models de consum més sostenibles per la natura i
per a les dones; crear condicions adequades per a la
nostra cura i la de les altres persones; defensar-nos




