
HabitatgeSocietat

É
s molt difícil fer prediccions fu-
turistes al segle XXI perquè la 
tecnologia avança a gambades i 
perquè la globalització fa que hi 

hagi molts factors a tenir en compte 
a l’hora de fer qualsevol càlcul. Tot i 
així, sí que es pot analitzar el present 
per determinar les tendències que van 
a l’alça i, així, intentar predir els canvis 
que pot haver-hi a curt termini. Amb 
aquest objectiu, la immobiliària del 
Banc de Sabadell, Solvia, ha impulsat 
un estudi de tendències elaborat per 
antropòlegs, sociòlegs, arquitectes i 
urbanistes. Estudiant la societat actual, 
les direccions en les quals està evolu-
cionant i les iniciatives que estan sor-
gint, aquest estudi de macrotendències 
ha ajudat la immobiliària a fer-se una 
idea de com hauran de ser les cases 
que ofereixi el sector a partir de l’any 
2025 perquè la gent estigui disposada 
a comprar-les. 

En una societat cada cop més carac-
teritzada pel canvi continu –allò que el 
pensador Zygmunt Bauman va definir 
com a “societat líquida”– i en què a 
la gent cada cop li costa més adquirir 
compromisos permanents, la decisió 
de comprar una casa de per vida cada 
cop serà més difícil de prendre. I més 

encara després d’una crisi que ha dei-
xat una gran sensació d’incertesa i que 
ha fet que la gent cessi de veure el tot-
xo com una inversió segura. Les cases 
del futur hauran d’adaptar-se molt bé a 
aquesta societat fugaç i en moviment 
constant.

Una altra tendència que afectarà el 
tipus d’habitatge de demà és la diversi-
ficació del tipus d’estructures familiars 
i dels perfils de gent que comparteix 
casa. Ara hi ha moltes més combina-
cions possibles que abans. També és 
important tenir en compte que l’eco-

nomia col·laborativa és moda en molts 
àmbits diferents. Compartir les coses 
és més barat i ecològic. Aquesta ten-
dència fa pensar que les comunitats 
de veïns acabaran compartint molts 
serveis i despeses. Als Estats Units, 
per exemple, hi ha una web anomenada 
Neighborgoods que serveix perquè els 
veïns d’un barri puguin intercanviar 
i deixar-se objectes. I no cal anar tan 
lluny, perquè aquí cada cop és més 
normal que la gent comparteixi casa 
o que l’aprofiti de maneres diferents. 
Per exemple, comença a ser habitual 
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El projecte pilot CityHome permet crear molts espais diferents a través de parets mòbils i de mobles intel·ligents.

Les cases del futur
En un món cada cop més innovador i tecnològic, 
les cases on vivim no han pogut seguir el ritme 
i han quedat obsoletes. Per ressorgir de les 
cendres de la crisi, el sector immobiliari ha de 
modernitzar-se i adaptar-se millor a la gent del 
segle XXI. Solvia ha encarregat un estudi per 
saber com han de ser les cases del futur. Us 
imagineu tenir parets mòbils, mobles intel·ligents i 
serveis centralitzats?
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