Jornada dels 10 ANYS de la Llei del dret a
l'habitatge de Catalunya
Data: 4 de maig de 2018
Lloc: Aula A. Casa de Cultura
Plaça de l'Hospital, 6
17002 Girona
Organització
Diputació de Girona - Departament d’Habitatge, Observatori DESC i Institut de recerca
TransJus
Inscripcions
El curs està orientat al personal tècnic i administratiu, als càrrecs electes dels
ajuntaments i consells comarcals i a les entitats i professionals de la província de
Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.
Les inscripcions són gratuïtes. Cal formalitzar-les per mitjà de l’enllaç:
http://www.ddgi.cat/inscripcio-formacio/inscripcio-curs/63/jornada-10-anys-ldh
Les places són limitades: 80 com a màxim.

Objectiu
Enguany fa deu anys que es va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge, una norma molt destacable en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya, ja que per
primer cop regula aquest camp a casa nostra de forma àmplia. Més enllà de les
múltiples valoracions —totes necessàries— que es puguin fer sobre el seu
funcionament, no hi ha dubte que és el moment de fer-ne balanç.
Coincidint amb l’efemèride, des de la Diputació de Girona, l’Observatori DESC i
l’Institut de Recerca TransJus (Universitat de Barcelona), proposem dur a terme una
jornada de formació que serveixi per fer balanç dels deu anys de vigència de la Llei,
pensant també en el futur.
L’objectiu de la jornada és fer un balanç de l’aplicació de la norma, en concret en
l’àmbit de les comarques gironines, així com detectar les oportunitats que hi ha avui
dia d’aplicar-la més i millor a través d’algunes qüestions clau. La formació s’adreça a
professionals, investigadors, societat civil i, especialment, càrrecs públics i personal de
l’Administració en l’àmbit de l’habitatge.

Programa
8.45 h. Acreditacions
9-9.30 h. Obertura de la jornada
Fermí Santamaria, Vicepresident Segon i President de l'Àrea de Cooperació Local de
la Diputació de Girona
Marco Aparicio, president de l’Observatori DESC
Juli Ponce Solé, director de l’Institut de Recerca TransJus

9.30-11 h. Balanç normatiu i territorial
Amb la moderació de Martí Batllori, jurista i membre de l’Observatori DESC
Balanç normatiu i territorialJuli Ponce, catedràtic acreditat de dret administratiu i
professor titular de la UB, on és director de l’Institut de Recerca TransJus
Radiografia de les polítiques públiques d’habitatge a les comarques gironines
Anna Pla, tècnica en Promoció d’Habitatge de la Diputació de Girona
Torn de preguntes

11-11.30 h. Descans

11.30-13.30 h. Qüestions clau
Amb la moderació d’Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC
Eines per evitar la utilització anòmala de l’habitatge
Oriol Guilera Joner, Cap del servei de gestió urbanística
Cristina Escudé, advocada, Directora de serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Terrassa
Les mesures de rehabilitació i conservació per garantir la funció social de
l’habitatge
Pablo Feu, advocat especialista en habitatge, assessor del Districte de Ciutat Vella de
l'Ajuntament de Barcelona en matèria de conservació i rehabilitació des de l'any 2008.
Urbanisme i dret a l’habitatge
Núria Colomé, Arquitecta – Urbanista de la Cooperativa Celobert, especialitzada en
polítiques d’habitatge, redactora de diferents plans locals d'habitatge (Barcelona,
Calella, Montgat, Mataró, etc.)

Torn de preguntes

13.30-14.30 h. Cloenda: una mirada cap al futur
Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC
Anna Pla, tècnica en Promoció d’Habitatge de la Diputació de Girona
Míriam Paredes, responsable de l'Oficina Local d'Habitatge d’Olot

Currículums
L’Observatori DESC és una plataforma d’entitats i persones creada el 1998 amb
l’objectiu de mostrar que tant els drets civils i polítics —dret a la llibertat d’expressió, a
la vida, al vot, etc.— com els drets econòmics, socials, culturals i ambientals —dret a
l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut i a l’alimentació— són drets fonamentals
de totes les persones. Un dels seus camps d’expertesa principals és el del dret a
l’habitatge, un àmbit en el qual treballa en coordinació amb altres entitats i moviments
socials, administracions, professionals, experts i xarxes d’àmbit internacional i local a
través de la formació, l’elaboració d’estudis i material divulgatiu, i la interlocució i
l’assessorament a administracions públiques i organitzacions.
TransJus és un institut de recerca de la Universitat de Barcelona amb seu a la facultat
de dret, en el qual més de seixanta investigadors acadèmics i col·laboradors de totes
les àrees del dret, la criminologia, la gestió i l’administració pública, les relacions
laborals i les ciències polítiques, en col·laboració amb la societat, troben un espai
transdisciplinari per unir sinergies i afrontar problemes mitjançant seminaris,
congressos, jornades, debats, publicacions de diferent tipus i projectes de recerca
conjunts amb la integració en xarxes internacionals.

