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Valors de l’arquitectura 

tradicional

Millorar les condicions 

d’habitabilitat sense perdre 

els valors que  defineixen 

el caràcter d’aquesta 

arquitectura és un gran 

repte. Ara be, aquesta 

arquitectura porta 

intrínsecs molts factors de 

sostenibilitat que cal saber 

aprofitar. 



Els reptes que ha d’afrontar l’arquitectura tradicional avui,

són dos totalment contraposats: l’abandó i

la gentrificació.



Abandó

“A les cases les 

aguanta el fum”. 

Si no hi ha vida, si 

s’abandonen, 

inexorablement cauen 

i desapareixen.



Abandó

El trencament de 

l’equilibri territorial i 

demogràfic es fa 

indefectible amb 

l’abandó. 

Un proverbi Amazic 

diu: els pobles 

s’organitzen en el 

territori com les 

estrelles en el cel. 



Gentrificació

Molts centres 

històrics han 

estat objecte de 

regeneració 

urbana i de 

rehabilitacions 

reeixides, fent 

aquests llocs 

més atractius i 

confortables.

Però, no sempre 

al gust de tothom 



Gentrificació

L’arquitectura 

tradicional és 

molt vulnerable i 

exposar-la a la 

lògica del mercat, 

a processos 

especulatius i a 

la pressió del 

turisme acaba 

expulsant als 
veïns.



Alternatives 

equilibrades

Fer front a l’abandó 

dels centres històrics, 

del territori, dels 

pobles i de 

l’arquitectura 

tradicional que els 

conforma és tot un 

repte. 



Els ODS 2030 i la Nova 

Agenda Urbana

Prioritzar la rehabilitació i la 

regeneració urbana com 

eines fonamentals per 

reforçar la participació 

social i l'exercici de la 

ciutadania, evitant la 

segregació social i 

econòmica i la gentrificació, 

mitjançant polítiques 

urbanes i territorials 

integrades.



Aplicació al territori

Som moltes les 

persones preocupades 

per aquest problema i 

moltes les iniciatives de 

tota mena per fer-hi 

front.



Aplicació al territori

RehabiMed, esta 

desenvolupant 

projectes i iniciatives 

per donar resposta a 

les inquietuds del 

territori, tant al Nord 

com al Sud i al Llevant 
mediterranis


