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Qui som?



Perviure neix amb l’objectiu de acompanyar processos d’habitatge col·lectiu i donar suport i
col·laborar amb entitats i administracions per tal d’impulsar la creació de grups i la
identificació d’espais disponibles on fer realitat els projectes de cohabitatge.

Entitats sòcies 
Perviure el composem 3 cooperatives de treball de l’àmbit de l’economia social amb més de 10 
anys d’experiència i més de 20 persones treballadores. 

Equip interdisciplinar
L’equip de Perviure està format per persones expertes en cadascun dels àmbits necessaris pel 
bon desenvolupament dels projectes d’autopromoció col·lectiva.



Què fem?



Acompanyament de les relacions



Acompanyament arquitectònic



Acompanyament jurídic



Acompanyament econòmic 



La nostra metodologia



 Acompanyament tècnic i humà integral en tot el procés de la
promoció

 Equip interdisciplinar



 Les persones de l’equip de Perviure creiem en el model de
convivència col·lectiva i en tenim experiència personal i
professional.

 Ens adaptem a les particularitats i necessitats de cada grup.

 Donem eines per l’apoderament de les persones en el procés
d’autopromoció



 Facilitació de grups:
o Ajudem a tenir cura de les relacions i les diversitats dins de cada

grup.

o Apostem per atendre els conflictes, facilitar i cuidar el procés del
grup i donar consciència dels rangs i rols per enfortir la cohesió i
el creixement personal i del grup.

 Cuidant també les relacions entre l’equip i el grup i les tensions
que puguin sorgir.



 Treballem sota el paraigües dels valors de l’Economia Social i
Solidària: equitat, inclusió, solidaritat, sostenibilitat ambiental,
cooperació, sense ànim de lucre, compromís amb la comunitat,
promotores de canvi social, orientades a les necessitats
humanes ...



Podeu consultar la nostre guia



perviure.org   | info@perviure.org  |  @perviure |   93 528 56 54



MOLTES GRÀCIES!

PER L’INTERÈS EN CONVIURE D’UNA ALTRA MANERA
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