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Entrepatios és una cooperativa d’habitatge de cessió d’ús i respon a la necessitat
d’ancorar el lloc on vivim als tres pilars de la sostenibilitat.
El pilar social: és un projecte on els veïns i les veïnes són part activa de las
decisions que afecten a la forma que es construeix la seva comunitat i, per
extensió, la seva ciutat. Amb les noves tecnologies, innovació social i una bona
gestió de la intel·ligència col·lectiva i les emocions particulars el projecte
planteja treballar en les noves estructures socials que es mouen en el debat del
privat i el comú.
El pilar mediambiental: l’edifici ha de garantir la bona gestió dels recursos i
necessitats dels usuaris en relació al aigua, el transport, els residus, etc. A partir
dels materials utilitzats i el tipus de construcció es persegueix generar la menor
petjada ecològica i impacte sobre la ciutat possible, on es consumeixi quant
menys energia millor, i fins i tot s’hi produeixi energia.
El pilar econòmic: és un projecte emmarcat en el dret de l’ús, que fuig de la
propietat privada individual i on la propietat dels habitatges sempre resideix en
mans de la cooperativa d’habitatges. Els socis i sòcies gaudeixen d’un dret d’ús
indefinit amb un lloguer tou i mai podran ser propietaris dels habitatges on
viuen. La cooperativa arrenca amb una quota inicial necessària per a formar part
d’ella, que genera el capital social, i es paga una mensualitat com a quota de
cessió d’ús (no retribuible, com si fos un lloguer). És un model generador de
recursos i finançat amb diners de ens que volen canviar els valors de les
inversions, la banca ètica.
LAIA BALTIÉRREZ
Laia Baltiérrez Merás, sòcia habitant de la cooperativa d'habitatge de la borda
des del 2014. Nascuda a Barcelona fa 42 anys, crescuda i viscuda a la ciutat de
Madrid. Fa 10 anys que viu a la ciutat de Barcelona, on es va iniciar en

l'activisme feminista i en el dret a la ciutat, a traves dels moviments socials com
son les oficines de drets socials, la Pah i Feministes indignades a partir del
15M. Fa 7 anys que treballa en un servei d'atenció a dones de l'Ajuntament de
Barcelona i es treballadora municipal des de fa un any, per un procés de
municipalització del servei on treballa.
MARIO YOLDI
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat del País
Basc UPV (Facultat de Sarriko-Bilbao) i Máster en Economia Pública per la
mateixa universitat i facultat. Actualment és el Director de Planificació i
Procesos Operatius d’Habitatge, i responsable del Observatori Basc de
l’Habitatge des de la seva creació, a finals de 2005. Conseller de las societats
públiques Visesa i Alokabide, S.A. Cap del Servei d’Estudis, Planificació i
Pressupostos del Departament d’Habitatge, des del 1989 fins 2009. És el
responsable del grup internacional d’avaluació de processos de participació
ciutadana de OIDP. Ha estat Premi Nacions Unides 2012 al Servei Públic
8UNPSA) amb un projecte innovador de participació ciutadana en el disseny de
las polítiques públiques d’habitatge, menció especial a la X Distinció Bona
Pràctica en participació ciutadana OIDP 2016 i els seus processos de
participació ciutadana han estat considerats millors pràctiques europees en
qualitat a l’administració a la part de co-decisió i participació i incloses a las
eines exemple per a professionals de la Comissió Europea.
MARTA MENDIOLA
Llicenciada en Dret per la Universitat de Deusto, máster en Dret Comunitari i
Internacional per la Universitat Catòlica de Lovaina i máster en Dret
Internacional dels Drets Humans per la Universitat de Saint-Louis –
Brussel·les. Ha treballat a l’Oficina del Alt Comissionat de Nacions Unides pels
drets humans, a l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha estat professora associada a la Universitat Pompeu Fabra i ha
treballat a ONGs com l’Observatori DESC. Actualment és la responsable de
l’àrea de drets econòmics, socials i culturals d’Amnistia Internacional.

