L’Emergència
de l’Hàbitat
Urbà: Reptes
i Oportunitats

Quin repte tenim?

On volem arribar?

La societat actual viu una
emergència habitacional,
social i climàtica que
està posant a prova els
seus fonaments. Des
d’un enfocament holístic
i prospectiu, busquem
solucions a aquest gran
repte.

El cicle té com a objectiu
generar propostes tangibles
perquè el dret a l’habitatge,
reconegut a la Declaració
Universal dels Drets Humans,
deixi de ser una utopia i
esdevingui una realitat.
S’abordarà el problema actual
de l’habitatge, amb relació a la
sostenibilitat ambiental, social,
democràtica i econòmica, a fi
de detectar els obstacles als
quals ens enfrontem, analitzar
com els podem superar i definir
objectius ambiciosos per
aconseguir un hàbitat
millor per a tothom.

PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA
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Del dimecres 7
d’octubre de 2020
al dimarts 30 de
març de 2021
Pg. de Sant Joan, 108
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Com treballarem?

L’Emergència
de l’Hàbitat
Urbà: Reptes
i Oportunitats
ACTIVITATS

El cicle està format per dues jornades obertes a la
ciutadania, d’enfocament divulgatiu, i quatre espais de
reflexió tancats que reflectiran la transversalitat dels
assistents i recolliran les seves aportacions sobre la
temàtica de l’emergència i la transformació de l’hàbitat
urbà. A la primera jornada, en format conferència, s’hi
exposaran els reptes principals del cicle i es convidarà a
la reflexió. Les quatre jornades de caràcter tancat faran
ús de la metodologia “teoria de canvi”, amb l’objectiu
d’avançar el coneixement en l’àmbit d’actuació de cada
espai de reflexió i concretar propostes innovadores i
assolibles que donin resposta als reptes identificats. La
conferència de cloenda presentarà les conclusions dels
espais de reflexió, les propostes fetes per assolir els
objectius i els actors que cal involucrar per assolir el ple
dret a l’habitatge.

Recorda que tota la programació està subjecta als canvis que la situació sanitària requereixi.

CONFERÈNCIA | 7 D’OCTUBRE DE 2020 DE 9 H A 14.30 H

L’emergència de l’hàbitat urbà: reptes i oportunitats.
Segon fòrum de l’hàbitat
La societat actual viu una emergència habitacional, social i climàtica que està posant a prova els seus fonaments.
La manca d’habitatge digne i assequible és un dels grans reptes contemporanis, i aquesta jornada tractarà el tema
de l’emergència de l’hàbitat urbà amb un enfocament holístic i prospectiu, per tal d’iniciar-ne la cerca de solucions
tangibles.

ONLINE
A CÀRREC:

David Madden, codirector del Programa de Ciutats de la London School of Economics. Leilani
Farha, directora global de The Shift i exrelatora de les Nacions Unides per al dret a un habitatge digne.
Sorcha Edwards, secretària general de Housing Europe. Albert Cuchí, director de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès. Anna Vergés, directora de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge
de Barcelona. Josep M. Montaner, catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Irati Mogollón,
investigadora predoctoral a la Universitat del País Basc i coautora del llibre Arquitecturas del cuidado.
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SEMINARI | 3 DE NOVEMBRE DE 2020

TALLER | 9 DE DESEMBRE DE 2020

Hàbitat i habitatge:
creant espais sostenibles
i saludables

Habitatge: potenciant
nous models d’accés

La construcció d’habitatges i les seves activitats
diàries són una gran font d’emissions de carboni.
Reclamem així una arquitectura que tingui com a
finalitat crear espais de vida i benestar, que utilitzi
materials saludables i que no contribueixin a
l’escalfament global, per construir llars sanes i de
baix impacte ambiental.

El sistema d’habitatge actual es caracteritza
per la seva mercantilització: els habitatges són
tractats com un bé mercantil, no com un dret
social. És necessari trobar i implantar mesures
que frenin l’especulació i la gentrificació i que
ajudin a desmercantilitzar l’habitatge perquè
passi de valor de canvi a valor d’ús.

NO OBERT AL PÚBLIC

NO OBERT AL PÚBLIC

TALLER | 12 DE GENER DE 2021

TALLER | 9 DE FEBRER DE 2021

La creació d’hàbitats
inclusius: un repte actual

Hàbitat i democràcia:
recuperant la participació
social i política

L’urbanisme invisible i intangible, aquell que
aflora del teixit humà i que es conceptualitza
com a capital social, és destruït pels processos
de gentrificació, que augmenten la desigualtat i
l’exclusió social. L’accés a un habitatge és, així,
clau per garantir la igualtat d’oportunitats, evitar la
segregació social i espacial i la pobresa.

La inseguretat residencial és un fenomen
transversal que afecta la salut, les relacions
socials, la planificació vital i el sentit de
pertinença. Tenim l’objectiu d’impulsar
la sobirania residencial i involucrar les
administracions públiques a l’hora d’afavorir
totes les opcions encaminades a resoldre aquest
problema.

NO OBERT AL PÚBLIC

NO OBERT AL PÚBLIC
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CONFERÈNCIA | 30 DE MARÇ DE 2021 DE 16 H A 20 H

Hàbitat i habitatge: conclusions, solucions i nous reptes
Quins són els reptes i els obstacles principals identificats als espais de reflexió? Quines solucions i propostes s’hi
han fet? La conferència final donarà resposta a aquestes preguntes i oferirà, a més, una visió global del cicle, tot
connectant i entrellaçant els quatre eixos per aconseguir una visió holística i prospectiva sobre l’emergència de
l’hàbitat urbà.

PRESENCIAL AMB RESERVA I ONLINE
A CÀRREC:

Ponents pendents de confirmació.

