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1. Presentació de l’estudi
Objectiu

Comprendre les relacions entre els habitatges públics i els entorns socials i comuni-
taris on es troben. Analitzar com es desenvolupa la mescla social en la pràctica i 
entendre fins a quin punt els entorns d’habitatge públic són capaços de generar rela-
cions significatives entre actors heterogenis en termes de classe, etnicitat, origen, 
edat o altres variables.

Preguntes de recerca

 1. Com és l’experiència d’habitar en vivenda pública?
 2. Quines relacions es generen en els entorns d’habitatge públic? 
 3. Quines percepcions socials existeixen sobre les vivendes 
      públiques i les persones que hi resideixen?

2. Metodologia aplicada
Estudi etnogràfic comparatiu

Treball de camp etnogràfic en dos barris amb important presència d’habitatge públic, 
però amb diferents graus d’heterogeneïtat socioeconòmica, analitzant l’impacte que 
el major o menor grau de mescla social té en aquests entorns de vivenda pública:

 El Raval: barri perifèric d’Algemesí.

 El Carme-Velluters: zona del centre històric de València.

Contextualització i mapat de vivenda pública 

Anàlisis de la ubicació, evolució sociourbanística, configuració territorial, indicadors 
socioeconòmics, recursos, serveis, infraestructures i teixit associatiu de cada cas 
d’estudi. Mapat de les vivendes públiques i els equipaments presents a cada barri.

Observació dels entorns d’habitatge públic

Deu sessions d’observació de la vida social quotidiana en els dos casos d’estudi, 
amb l’objectiu de conéixer característiques espacials, maneres d’habitar, formes de 
relació social, lògiques d’utilització dels espais i dinàmiques de convivència i 
conflicte.
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Barri Pseudònim Gènere Edat Origen Ètnia
Nivell 

socioeco
Tipus d’habitatge públic

RESIDENTS EN VIVENDA PÚBLICA

Raval

Rocío D 39 Castelló Gitana Baix Públic

Juan
Rebeca

H
D

32
32

València
Raval

Gitano
Gitana

Baix Públic

Paqui D 50 Raval Paia Baix Públic

Amina D 36 Marroc Àrab Baix Públic

El Carme 
Velluters

Alba
Famílies de renda baixa, majoritàriament espanyoles 

d’ètnia gitana o d’origen estranger
Hab. municipals per a 
pob. en infravivenda

Carmen D 55 Albacete Paia Baix Pub.de reallotjament

Paula
Daniel

D
H

33
24

El Carme
Ciutat Vella

Paia
Paia

Mitjà-baix Protegit de lloguer

Laura D 46 València Paia Mitjà-alt Protegit de propietat

VEÏNAT EXTERN

Raval Andrea D 43 Raval Paia Baix -

El Carme 
Velluters

Jesús H 77 Mislata Paio Baix -

Entrevistes en profunditat 

Deu entrevistes semiestructurades amb els següents perfils poblacionals:

3. Casos d’estudi
Ubicació dels casos d’estudi

El Raval, Algemesí El Carme-Velluters, València
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Parc públic 
d’habitatge  

150 vivendes aprox. 
Concentrat 

Antic (60s-90s) 
En general grans blocs 

Autonòmic 
Habitatge públic en lloguer social 

500 vivendes aprox. 
Distribuït 

Nou (90s-2000s) 
En general xicotets edificis 

Autonòmic i municipal 
Públic i protegit, en lloguer i venda 

Actualitat de la 
qüestió  

Recents inversions autonòmiques 
Compra de 98 hab. per tanteig i retracte 

Enderrocament de bloc en ruïna 

Recents inversions autonòmiques 
Reactivació promocions paralitzades 

Promoció de cooperatives 

Característiques 
socials  

1.500 habitants aprox. 
Renda baixa 

Migrants de països de rendes baixes:        
Marroc, Llatinoamèrica i Romania. 

Concentració d’ètnia gitana 

11.000 habitants aprox. 
Renda mitjana-alta 

Migrants de països de rendes altes:     
Itàlia, Regne Unit i França.  

Baixa presència de veïnat gitano 

Configuració 
territorial  

Ubicació perifèrica 
Barri segregat 

Ubicació cèntrica 
Àrea ben integrada 

Altres aspectes 
metodològics  

Baixa saturació d’estudis 
Experiència prèvia en el barri  

Experiència prèvia en els barris 

 

El Carme-VellutersEl Raval

Característiques dels barris estudiats

Distribució d’habitatges públics i equipaments al Raval
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Distribució d’habitatges públics i equipaments al Carme-Velluters



5 /Habitatge públic i mescla social: Resum executiu

4. Principals resultats i conclusions

Definició de mescla social

Conjunt de polítiques públiques que des dels àmbits de l’habitatge i la planificació 
urbana busquen fomentar una major heterogeneïtat social amb l’objectiu de contra-
restar les dinàmiques de segregació urbana, guetització i concentració de la pobresa 
i l’alteritat etno-racial. Mesures orientades a promoure un major equilibri de població 
en el marc d’una àrea espacialment delimitada, ja siga aquesta heterogeneïtat entesa 
en termes de renda, classe social, origen, pertinença ètnica, racialització, generació o 
forma de tinença de l’habitatge. 

Tipus de polítiques de mescla social

     1. Programes de dispersió de classes baixes: demolició de blocs de vivenda   
          pública en barris segregats i reubicació dels i les residents en àrees benestants.

     2. Plans de regeneració urbanística: atraure nous residents de classes mitjanes a 
          barris marcats per l’empobriment i la concentració etno-racial.
 
     3. Percentatges mínims d’habitatge públic en noves construccions, amb l’objectiu 
          de previndre futurs processos de segregació urbana.

Evolució de les polítiques de mescla social

1. Orígens en la segona meitat del segle XIX i els inicis del segle XX, amb propostes 
urbanístiques utòpiques enfront de segregació de classes obreres industrials en 
diferents països d’Europa Occidental i minories ètniques als Estats Units.

2. Recuperen protagonisme als anys setanta, com a resposta a segregació 
etno-racial que caracteritzava les zones de vivenda pública construïdes en el període 
de postguerra, comportant la demolició d’àmplies promocions de vivenda pública i la 
reubicació de poblacions de classes baixes.

3. A partir dels anys noranta, amb la consolidació del neoliberalisme les polítiques de 
mescla social es traslladaren a l’àmbit dels plans publicoprivats de regeneració 
urbana de zones deprimides, fomentant l’atracció de classes mitjanes a barris 
empobrits.
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Crítiques a les polítiques de mescla social

Qüestionament de les tesis dels efectes de barri i el capital social, criticant la concep-
ció culturalista de la pobresa i assenyalant que les mesures de mescla social han 
tingut resultats molt limitats. 

Crítica pel seu paper com a mecanisme de legitimació d’actuacions públiques desti-
nades a promoure processos de regeneració i gentrificació de barris social i econò-
micament deprimits.

La mescla social al context espanyol i valencià

Ha sigut i continua sent un debat silenciós, que ha estat present en algunes políti-
ques públiques però de forma perifèrica i poc explícita. Entre les raones trobem les 
característiques del mateix parc d’habitatge públic, molt reduït i centrat en el model 
de vivenda protegida en propietat, o la menor intensitat, amb l’excepció del col·lectiu 
gitano, de la segregació etno-racial.

Nou context en què l’habitatge públic torna al centre del debat públic, de manera que 
tornen a emergir preocupacions al voltant de la segregació urbana i la mescla social. 
Sorgiment d’iniciatives innovadores de vivenda (cooperatives, cohousing, etc.) i 
formes d’ampliar el parc públic (dret de tanteig i retracte, reactivació promocions, 
etc.), implica noves formes d’abordar l’habitatge públic i nous debats al voltant de la 
mescla social. 

Dos models d’habitatge públic al territori valencià

1. Model segregat

Grans blocs de vivendes heretats del franquisme o construïts durant els huitanta i els 
noranta. Immobles obsolets, en mal estat de conservació i ubicats en barris perifèrics 
caracteritzats per la concentració de la pobresa i la segregació de poblacions d’ètnia 
gitana i origen estranger. 

Entorns urbans que foren declarats Barris d’Acció Preferent a finals dels huitanta i 
que continuen marcats fins al present per l’estigma i les xifres de renda més baixes 
del territori valencià. Concentren habitatges de lloguer social de l’EVha, en els quals 
resideix població amb un perfil socioeconòmic baix, amb una important 
representació de persones d’ètnia gitana. 

Les condicions econòmiques del veïnat dificulten l’accés a la vivenda en el mercat 
privat, comportant una important precarietat habitacional, una alta mobilitat 
residencial, una marcada dependència de l’habitatge públic i el recurs a estratègies 
com l’acolliment temporal per part de familiars o l’ocupació irregular.  
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2. Model regeneracionista

Model on la vivenda pública va ser concebuda, seguint els principis de la mescla 
social, com una estratègia per a promoure l’atracció de nous i noves residents més 
joves i de rendes mitjanes. 

La zona del Carme i Velluters és l’únic entorn amb una presència important de viven-
des públiques, però que no es troba marcat per la segregació i l’estigma. Les viven-
des públiques foren construïdes o rehabilitades entre finals dels noranta i principis 
dels dos mil, en el marc dels plans urbanístics de regeneració. És un entorn cèntric i 
amb una imatge positiva, habitat per poblacions amb una major heterogeneïtat 
social. 

Parc molt diversificat: de l’EVha i Aumsa; vivendes públiques i protegides; tant de 
lloguer, com de lloguer amb opció a compra i compravenda; amb diferents fórmules 
d’accés i múltiples criteris i protocols d’assignació; llogats o venuts per preus molt 
dispars; pluralitat de poblacions, des de persones reallotjades pels plans de regene-
ració, fins a antic veïnat del barri de classes baixes o persones residents nouvingudes 
de classes mitjanes.

Dinàmiques que obstaculitzen la mescla social
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Factors que reprodueixen segregació al barri del Raval

Limitacions a l’arribada de població amb major poder adquisitiu

Fort estigma territorial genera una imatge estereotipada molt negativa i provoca el 
rebuig de certs sectors de classes mitjanes-baixes a accedir a un habitatge públic en 
aquest tipus de barris, donant-se renúncies a vivenda pública. Relat col·lectiu cons-
truït sobre la idea de “eixir” del barri modela les aspiracions del veïnat i fa que aque-
lles persones que milloren econòmicament es desplacen. 

Obstacles a les relacions entre diferents perfils poblacionals

Disputes pel mereixement enfront de recursos públics escassos entronquen amb la 
discriminació per origen, pertinença cultural o classe social, expressant-se en molts 
casos en termes ètnics o classistes i recaient amb freqüència sobre els sectors més 
marginalitzats i alteritzats. Relacions veïnals vertebrades pels conflictes intercultu-
rals, amb hostilitats manifestes cap a l’alteritat ètnica, múltiples estratègies d’evita-
ció de certs col·lectius en diferents àmbits de vida o un replegament relacional cap al 
grup d’iguals. Tendència cap a l’ús segregat de diferents espais o equipaments 
públics, amb conflictes al voltant dels parcs urbans, de la piscina municipal o la 
segregació escolar.

Factors que dificulten la mobilitat dels sectors poblacionals més precaritzats

Precarietat econòmica i residencial impedeix als i les residents complir els requisits i 
poder pagar els preus de la vivenda privada en altres zones. Forta concentració d’ha-
bitatge públic en aquest barri compleix un paper important en tant que resposta habi-
tacional per a moltes persones, però incideix negativament en la dinàmica de segre-
gació de les classes baixes. Discriminació residencial que pateix població d’ètnia 
gitana o àrab dificulta que aquells que reuneixen les condicions econòmiques 
puguen accedir en la pràctica a un habitatge fora del Raval.

Factors que obstaculitzen heterogeneïtat social al Carme-Velluters

Elements que reprodueixen la presència de classes mitjanes i altes

Model de vivenda pública regeneracionista orientat a l’atracció de poblacions més 
joves i de classes mitjanes com a estratègia de rehabilitació de la zona. Aquests 
barris s’estan convertint en entorns desitjats on certes poblacions benestants aspi-
ren a traslladar-se o a continuar residint.
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Frens a la interacció entre perfils poblacionals diversos

Desequilibri entre els equipaments de ciutat i de barri, amb una forta presència 
d’equipaments orientats al conjunt de València i a visitants, el que podrien reforçar 
projectes com el bulevar cultural de Guillem de Castro o la conversió del Mesó de Mo-
rella en un espai d’art jove. Elitització comercial amb proliferació de comerços orien-
tats a sectors poblacionals benestants o a turistes impedint que la xarxa comercial 
funcione com espai de mescla social.

Limitacions a l’arribada o continuïtat del veïnat de classes baixes

Rebuig de certs sectors del veïnat cap a les poblacions empobrides i marginalitza-
des. Mobilitzacions veïnals en contra de la presència en el barri de col·lectius vulne-
rables i de l’obertura d’equipaments públics o recursos assistencials. Dispositius 
securitaris, com l’ordenança municipal de civisme o les pràctiques de vigilància, inci-
deixen en el desplaçament dels sectors més precaritzats del centre històric.

Oportunitats i amenaces del parc d’habitatge públic valencià

Ampliació del parc de vivenda pública

Reactivació de grans promocions perifèriques com la de La Torre o la compra de 
nombroses vivendes pel dret de tanteig i retracte en barris com el Raval està perme-
tent ampliar notablement el parc de vivenda pública valencià però ha d’anar acom-
panyat d’una mirada de conjunt i d’una estratègia integral que garantisca que l’ad-
quisició de nous immobles no acabe per reproduir dinàmiques de segregació urbana 
en certs entorns i barris.

Reactivació de promocions d’habitatge públic inacabades

Reactivació de promocions inacabades en el centre històric de València. Els criteris 
que s’establisquen per a assignar aquestes vivendes marcaran si s’apuntala el model 
regeneracionista basat en l’atracció de classes mitjanes predominant fins ara o si 
s’aposta per reorientar el parc públic d’habitatge cap a la promoció de l’heterogeneï-
tat social i l’arribada i permanència de classes baixes.
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5. Recomanacions
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1.  Recomanacions   orientades   a   entorns   d’habitatge  
públic segregats

1.1 Millorar les condicions materials del parc públic d’habitatge existent.

vivendes que ja formen part del parc públic d’habitatge i que presenten condicions materials 

persones inquilines i fomentar mecanismes comunitaris de cura i protecció dels immobles 
públics. Un parc de vivenda amb un manteniment adequat pot contrarestar l’estigmatització 

1.2  

que s’estan donant entre diversos actors i grups socials al voltant de diferents espais i 
equipaments públics. Prioritzar programes de mediació comunitària enfront d’actuacions 

afecten a espais i dotacions que poden acabar clausurats.

1.3 Impulsar una major coordinació entre entitats gestores de vivenda 
pública i altres administracions. Promoure el treball conjunt entre les entitats 
gestores d’habitatge públic, els serveis socials i els programes d’acció comunitària que 
puguen estar desenvolupant-se en els barris, amb l’objectiu de tindre un coneixement més 
proper dels contextos on es troben els immobles i de les situacions dels i les inquilines. 
Aquesta mesura pot contribuir també a acostar els serveis públic a les persones residents, 
així com a millorar la percepció entre la ciutadania d’aquestes entitats.
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2. Recomanacions orientades a entorns d’habitatge 
públic en regeneració

2.1. Orientar les noves promocions cap al foment de l’heterogeneïtat social 
per baix. Les promocions de vivenda pública en procés de reactivació, com aquelles que 
han anunciat l’EVha i Aumsa en el centre històric de València, han de trencar amb el marc 
del regeneracionisme i l’atracció de població jove i de classes mitjanes i passar a promoure 
activament una major heterogeneïtat social per baix, en un entorn urbà que ha deixat d’estar 
marcat per la degradació i es veu afectat en el present per la revalorització i l’elitització. En 

Ciutat Vella en el present

2.2. Promoure equipaments comunitaris de barri. Trencar amb el marc regeneracionista 
i reorientar el model d’equipaments d’escala de ciutat, el qual reprodueixen en el present 
actuacions anunciades recentment com el projecte del bulevar cultural de Guillem de Castro 
o la conversió del Mesó de Morella en un centre d’art jove, cap a un major equilibri amb les 
dotacions en l’escala de barri, les quals han de tindre, a més a més, les condicions necessàries 
per a poder funcionar com espais de trobada i relació veïnal.

2.3. Orientar els baixos comercials públics a la promoció del comerç local de 
proximitat. Generar els mecanismes perquè els baixos comercials del parc públic, molts d’ells 
en desús durant anys, siguen ocupats per comerços de proximitat orientats al consum quotidià 
del veïnat del barri, els quals també són una esfera fonamental per a promoure la relació veïnal 
i la mescla social entre diferents actors i col·lectius.
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3.  Recomanacions generals per a polítiques 
públiques

3.1. Situar el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat en el centre de les polítiques de vivenda 
pública. Generar les condicions perquè l’habitatge públic, a més a més de servir per a 
cobrir les necessitats habitacionals dels sectors més exclosos de la societat, opere com 
un mecanisme de redistribució de la riquesa i de reducció de les desigualtats territorials, 
econòmiques, socials i ètniques.

3.2. Augmentar el parc públic d’habitatge amb una estratègia integral que previnga la 
reproducció de dinàmiques segregadores. L’ampliació del parc públic d’habitatge ha 
de ser un objectiu prioritari de les administracions públiques, però també és clau que 
l’adquisició, reactivació o construcció de nous immobles vaja de la mà d’una estratègia 

mecanismes com el dret de tanteig i retracte són eines fonamentals per a ampliar el 
parc públic en el seu conjunt, però també s’han d’atendre a les dimensions situades i 
contextuals dels immobles adquirits, els quals tendeixen a ubicar-se en entorns perifèrics 
i marcats per la segregació.

3.3. Promoure una actuació integral en les noves promocions ubicades en barris 
perifèrics i/o segregats.  Actuar de forma integral en grans promocions en procés de 
reactivació com el cas de  La Torre o en aquelles recentment adquirides pel dret de 
tanteig i retracte com en el cas del Raval, promovent processos de mediació amb les i els 
inquilins que ja hi resideixen, generant mecanismes per a que les noves adjudicacions 
promoguen l’heterogeneïtat social i acompanyant l’activació dels immobles amb 
programes de treball comunitari que puguen millorar el procés d’integració entre els 
nous inquilins i la resta del veïnat de l’entorn.

3.4. Fomentar una major distribució territorial i diversitat tipològica del parc públic 
d’habitatge. Promoure l’adquisició, reactivació o construcció de nous immobles en 
entorns amb poca presència d’habitatge públic, evitant augmentar la concentració del 
parc públic en barris perifèrics segregats o en barris cèntrics en regeneració. Ha de 
ser un objectiu estratègic tindre un parc públic de vivenda social i no sols de lloguer 
assequible distribuït al llarg del territori, incloent també les zones amb major poder 
adquisitiu. Fomentar també la mescla d’habitatges públics, protegits i privats a escala 

3.5. Abordar la mescla social des d’una perspectiva interseccional que tinga en compte 
l’articulació de diferents eixos de desigualtat. En aquelles experiències de vivenda 
pública orientades per la idea de mescla social és fonamental que aquesta s’aborde 
tenint en compte el múltiples eixos de desigualtat social que operen: classe social, 
etnicitat, origen, racialització, edat, gènere, estructura de la llar, diversitat funcional, etc. 
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S’han d’evitar mesures centrades només en algunes d’aquestes com l’edat, ignorant 
factors de desigualtat fonamentals com són la classe social o l’etnicitat. En aquest 
sentit, la població d’ètnia gitana es mostra com un dels col·lectius més discriminats i 
exclosos, tant en l’àmbit residencial com en altres esferes de vida, motiu pel qual ha 
de ser un dels grups poblacionals prioritaris.

3.6. Actuar sobre els aspectes del mercat privat d’habitatge que incideixen en la 
segregació. Les lògiques que regeixen el mercat privat de vivenda tenen un rol clau 
en les dinàmiques de segregació analitzades, el que fa fonamental incidir sobre 
qüestions com els elevats preus de la vivenda en determinades zones o, especialment 
pel que fa als parcs públics més segregats, en la discriminació residencial que 

son exemple regulacions i mesures com les dutes a terme en Catalunya per a lluitar 
contra la discriminació en l’àmbit de l’habitatge.

3.7. Incidir en la segregació en altres àmbits de vida i altres grups poblacionals.  

estratègies que permeten incidir sobre els mecanismes segregadors existents en 
altres àmbits de vida social com el treball, l’educació, el consum, l’oci, la salut, la 
religió o l’espai públic. Les actuacions en habitatge no poden anar separades d’altres 
accions locals i autonòmiques, motiu pel qual s’han de generar meses intersectorials 
de treball que generen un enfocament integral per a la millora de la situació dels 
entorns urbans. A més a més, més enllà de previndre els processos de segregació dels 
sectors socials més exclosos, també s’ha d’actuar sobre la creixent autosegregació i 
replegament de classes mitjanes i altes en múltiples esferes de vida com la vivenda, 
l’educació, el consum o l’oci, qüestió amb un fort impacte en la cohesió social. 

3.8. Fomentar l’acció comunitària i les actuacions a xicoteta escala. Les actuacions 

complementen amb programes de dinamització comunitària, iniciatives de resolució 

socials com centres comunitaris. Enfront de les limitacions que impliquen actuacions 
impulsades de dalt a baix, s’ha d’impulsar participació efectiva dels actors locals 
en els processos de presa de decisions i fomentar les xarxes d’interacció, suport 
mutu i cures ja existents en l’escala de barri, aprenent de com les mateixes persones 
residents i moviments socials estan imaginant i construint espais comunitaris de 
relació i convivència. En són exemple les actuacions dutes a terme al barri saragossà 
d’Oliver, on s’ha construït un centre comunitari vinculat a una promoció de vivendes 
públiques i s’han desenvolupat processos de participació veïnal i dinamització 
comunitària.
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