
 

Jornada “URGENT: solucions innovadores en habitatge públic” 

Dijous 1 de març de 2018 
Auditori del Pati Manning 
C/ Montalegre, 7, Barcelona 
 

Aquesta Jornada es planteja com un debat obert per a explorar noves fórmules per obtenir habitatge 

públic a curt termini i poder donar major resposta a les situacions de manca d’accés a l’habitatge o 

de pèrdua del mateix. Mentre, d’acord amb el Pla pel Dret a l’Habitatge, es preveu aconseguir 18.445 

habitatges a preus inferiors al mercat a 10 anys vista (8.854 nous habitatges públics, 4.635 habitatges 

protegits socials o cooperatius, i 4.956 mobilitzats del parc privat); continua sent urgent disposar de 

més habitatge públic a curt termini. L’objectiu és doncs analitzar la situació actual del dret a 

l’habitatge a la ciutat i especialment proposar i reflexionar sobre alternatives constructives, com 

l’habitatge industrialitzat, per a accelerar la resposta municipal davant la problemàtica posant èmfasi 

en els col·lectius especialment desatesos, així com fomentar el debat entre els diferents agents 

implicats de l’àmbit social, professional i tècnic.  

Programa: 

17-17.15h. Inici i benvinguda 

Laia Ortiz, tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
Josep Maria Montaner, Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Marco Aparicio, President de l’Observatori DESC. 
 

17.15-18.15h. Taula rodona I: Una mirada internacional per a pensar respostes des de Barcelona.  

Modera Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). 

Integrationsprojekt Kistlerhofstraße (Munich, Alemanya). Birgit Treml. 
Àrea d’habitatge de l’Ajuntament d’Amsterdam (Amsterdam, Holanda). Anneleen  Lagae. 
Albert Sales (coordinador del Pla de Lluita contra el Sensellarisme de Barcelona). 
Carme Trilla (presidenta de la Fundació Hàbitat 3). 
 

18.15-18.30h. Pausa-cafè 

18.30-19.15h. Taula rodona II: Noves alternatives d’habitatge a curt termini. 

Modera Observatori DESC. 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). Ferran Bermejo. 
Presentació dels projectes pilots. Ajuntament de Barcelona. Tonet Font. 
 

19.15-20.15h. Debat 

Amb fila zero de la societat civil, tercer sector i sector professional, del camp de l’habitatge. 

20.15-20.30h. Clausura 

 

  

 


