
VECINOS Y ANFITRIONES DE 
BARCELONA





Que és ViA?
● Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona que comparteixen la seva 

llar amb visitants de totes les procedències i per diverses raons, als que 
integrem com "Veïns ocasionals" 

● Comunitat Ciutadana sense ànim de lucre, composta per voluntaris i regida 
democràticament a través de l'Assemblea de Socis

Objectius primera Etapa

● Explicar i donar a conèixer La Activitat de Compartir la Llar 

●   Explicar a la societat i a les administracions les diferències entre el model 
sostenible de Llar Compartida i els altres models professionals ja existents 

● Treballar en la proposta i consecució d'una regulació Justa que inclogui 
aquest model innovador legitimant-ho a Catalunya i a Barcelona



Sostenibilitat de les Llars Compartides
• Evita la gentrificació
• Aprofita Recursos i espais ja existents
• Empodera al Ciutadà del carrer (Amfitrions i Comerços de 

proximitat)
• Re distribueix els beneficis economics del turisme avui en 

mans d'uns pocs
• Converteix al Visitant en un Veí ocasional (es creen llaços 

humans)
• L'amfitrió és ambaixador de la seva ciutat explica la cultura 

i els costums locals al visitant
• La llar compartide esta controlada, alli no hi ha sorolls 

molestos, festes ni conductes incíviques
• Les llars compartides donen resposta a un tipus de visitant 

diferent al de l'hotel o del Pis Turistico
• Re-distribueix el flux de “Veïns Ocasionals” pels barris i 

minimitza l'impacte massiu que té un hotel al seu carrer
• És l'alternativa sostenible i de qualitat al turisme massiu 

actual



¿Com ho fa ViA?

Ajuntament

• Participació activa com a comunitat organizade a la Plataforma Digital 
www.decidim.barcelona ( Propostas més votades de l'apartat Turisme)

• Participació en les Jornades obertes i grups de treball del PEUAT

• Participació en el PAM

• Membre estable del Consell de Turisme i Ciutat i de la comissió de treballa 
sobre Turisme

file:///home/enric/Escriptori/Xerrades%20Llampec/www.decidim.barcelona








¿Com ho fa ViA?

Generalitat ( 1 ) 

• Participació al Parlament de Catalunya com a Primera Associació local 
legalment constituïda de Ciutadans Productors usuaris de Plataformes 
digitals, (Comissió Especial per a l'estudi i regulació de l'Economia 
Col·laborativa) maig 2015

• Concentració Pacífica en contra del Projecte de Decret Turístic - (Setembre 
2015)

• Presentació d'Al·legacions en contra del Projecte de Decret Turístic 
Setembre 2015

• Redacció i presentació del Llivre Blanc de les Llars compartides 
(Proposta d'inclusió d'aquesta nova modalitat en el nou decret de Turisme)  
al Departament de Economia i Empresa  ( març / juny 2016) 





Generalitat ( 2 ) 

• 2na Concentració Pacífica en contra del Projecte de Decret Turístic 
(Setembre 2016)

• 2na Presentació d'Al·legacions en contra del Projecte de Decret Turístic 
(Setembre 2016)

• Participació Activa de la nostra comunitat en la Plataforma Digital Participa 
“Gent Cat” sobre Economia col·laborativa. Posicionant el fenomen Llars 
Compartides com la temàtica que genero més propostes i participació 
Ciutadana ( feb 2017)

• Única Associació de Ciutadans productors convocades activament a 
participar en La Taula Interdepartamental per a l'estudi i la regulació de 
l'Economia Col·laborativa.



Nous models de Cooperativisme de Plataforma i Comunitats promotores 
d'Economia col·laborativa- Altres Economies

• Participació en la primera edició del Programa Comunificadora del Pro-
Comun

• Col·laboració amb el Oui Share Festival i altres esdeveniments relacionats



Segona Etapa

Consolidació com a Comunitat activa i organitzada de ciutadans pro-
sumidors conscients dels seus drets i obligacions i responsables amb la 
seva comunitat i el medi ambient.

Participació activa en el desenvolupament d'un nou model de Ciutat Oberta, 
solidària, integradora i sostenible

Tercera Etapa

¿Evolució cap a la feina Cooperativa / Platform Coops?

¿Evolució cap a noves formes de futurs Sindicats d'usuaris de Plataformes?



FORMAR GRUPOS DE TRABAJO



CLASES INGLÉS ViA ESPECÍFICA ANFITRIONES





Mai dubtis que un petit grup de ciutadans 
considerats pugui canviar el món. 

Veritablement això és l'únic que ho ha 
aconseguit! (Margaret Mead)

¡GRACIES!
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