
Kompartir pis Amb Projectes Solidaris 
UN PROJECTE INNOVADOR PER LA COHESIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL

KAPS
L’AFEV, històricament 
compromesa en la 
creació de ponts entre les 
universitats i els territoris, 
proposa la implementació 
de Kompartir pis Amb 
Projectes Solidaris als 
barris.



UN PROJECTE INNOVADOR PER LA COHESIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL

 D’on vénen i d’on són? 
#  Inspirant-se en un model belga, l’AFEV llança el 2010 el 

projecte “Kompartir pis Amb Projectes Solidaris”. 

#  Gràcies a l’èxit dels primers pisos compartits que van obrir 
a 3 ciutats de França, aquest 2020 817 kapsers viuen en 
els més de 600 KAPS repartits en 33 ciutats franceses. 

 Qui són els kapsers? 
#  Estudiants universitaris menors de 30 anys. Els kapsers estan 

completament immersos al barri on viuen i duen a terme 
accions i projectes.  

#  Aquest doble rol facilita la seva inserció en el veïnat i 
multiplica l’impacte de la seva acció.

 Com són els allotjaments? 
#  Pisos compartits de 3 a 6 dormitoris amb espais col·lectius. 

#  Moblats i equipats, poden estar concentrats en residències o edificis o dispersos pel territori.

#  Els lloguers són moderats i i la convivència i l’activitat està dinamitzada per un equip de l’AFEV.

Què són els KAPS?
KOMPARTIR PIS AMB PROJECTES SOLIDARIS PERMET ALS JOVES VIURE EN PISOS COMPARTITS ALHORA QUE 
S’IMPLIQUEN EN  ACCIONS I PROJECTES TRANSFORMADORS VINCULANT-SE AMB LA COMUNITAT, RESULTANT 
EN UNA DINÀMICA ENRIQUIDORA TANT PELS ESTUDIANTS COM PEL TERRITORI EN EL QUE S’ESTABLEIXEN.

L’Afev, amb la incorporació dels kapsers als  barris i a la seva convivència entre els habitants, 
contribueix a establir un clima de confiança i a generar reciprocitat. 
Joëlle Bordet
Psicosociòloga del centre científic i tècnic de l’edifici (CSTB). 
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Un exemple d’innovació 
social i urbana
ELS KAPS REINVENTEN L’HABITATGE ESTUDIANTIL I LA RELACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS I EL SEU ENTORN. 
AQUESTA FORMA DE COMPARTIR PIS OFEREIX UNA OPORTUNITAT D’EMANCIPACIÓ ALS ESTUDIANTS I ÉS 
UN CATALITZADOR DEL SEU COMPROMÍS I DEL CAPITAL CÍVIC I SOCIAL DE LES COMUNITATS. 

 Una dinàmica que enforteix la cohesió dels territoris 
#  Acollint població jove i activa als barris, KAPS és un vector de convivència i intercanvi 

en diversitat, generant  vincles de confiança i reciprocitat tant entre els kapsers i els 
veïns i veïnes com dins la comunitat.

#  Duent a terme accions amb i pels habitants, els kapsers dinamitzen la vida als barris 
aportant el seu compromís per empoderar les comunitats.

 Una eina transformadora i d’impacte 
#  És  un projecte que contribueix a la Responsabilitat Social Universitària en generar 

un impacte positiu en l’entorn, mitjançant la creació de vincles entre la universitat i el 
territori a través dels kapsers. 

#  Els  KAPS suposen la creació d’un context que permet la detecció de necessitats i 
l’aflorament de respostes novedoses, són també per tant un laboratori d’innovació 
social.

 Una aposta pel futur de les persones joves 
#  En oferir un accés assequible a un habitatge, els KAPS faciliten l’emancipació de les 

persones joves desenvolupant la seva trajectòria vital i autonomia personal. 
# És una forma d’incentivar el compromís i responsabilitat cívica dels estudiants 
universitaris, una aposta per una ciutadania més participativa, conscient socialment i 
amb capacitat de relacionar-se amb el seu entorn.

  Un projecte multi-actoral
Amb el muntatge, coordinació  i dinamització de l’AFEV,

# Els kapsers accedeixen a un habitatge compartit amb 

persones amb inquietuds similars i s’impliquen en projectes

 que milloren la vida de la comunitat on s’estableixen.

# Les comunitats reben nous membres actius i compromesos amb el benestar col·lectiu.

#  Les administracions donen impuls al desenvolupament de la innovació social i poden 
vehicular polítiques públiques a través de l’acció dels kapsers.



L’Afev, quasi 30 anys creant vincles solidaris
Som una entitat sense ànim de lucre, delegació de l’associació francesa AFEV que neix el 1991 com un moviment 

d’educació no formal amb l’objectiu d’igualar oportunitats i actuar contra la segregació dels barris desfavorits.  

Portem des del 2008 a Catalunya i des del 2018 al País Valencià promovent el voluntariat social de joves per 
lluitar contra les desigualtats, especialment en la infància i l’adolescència, col·laborant en accions de solidaritat 

en territoris amb dificultats i principalment mitjançant diferents projectes de mentoria social i educativa.

Contacte: eloi.campos@afev.org· 93 624 17 19 - 681 25 45 73 · www.afev.cat 

Els  Kapsers són uns 
“potenciadors dels barris“. 
La instal·lació d’estudiants 
voluntariosos i  compromesos 

al territori ha tingut importants beneficis 
i un impacte positiu en la vida social.

Emmanuel Bertin
Director del Pôle Politique de la Ville, Cohesió Territorial i 
Inserció de la Ciutat de Metz

A Nantes, l’acció dels Kapsers 
als barris  s’articula dins 
les polítiques públiques de 
la ciutat i formen part dels 

projectes territorials.

Jean-Yves Pellegry
Cap de projectes públics específics, direcció de programes 
de lloguer, Nantes Métropole Habitat

KAPS són una «eina per a la 
re-construcció del campus» , 
lluitant contra l’aïllament de 
la Universitat vers els barris 

desafavorits, i evitant el tancament 
d’aquesta dins de les seves parets.

Nicolas Golovtchenko
Sociòleg  i Vicepresident Associat de la Universitat Jean-
Jaurès a Toulouse, a càrrec del patrimoni immobiliari

Els KAPS permeten 
comprometre’s col·laborar i 
conèixer-se  amb el veïnat i 
crear dinàmiques positives 

gràcies als projectes.

Hind Tary
Kapser a Toulouse
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Testimonis
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L'INNOVATION
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PREMIER MINISTRE


