Polítiques de Rehabilitació
al Sud d’Europa
Dimecres 25 d’abril de 2018
El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona
La crisi financera mundial de 2007 va congelar promocions immobiliàries en
molts països, mentre que les mesures d’austeritat van deixar els barris de
rendes baixes i mitjanes vulnerables a la decadència urbana.

Com a resultat, les polítiques públiques i els professionals de l’habitatge es
van reorientar vers la renovació de l’habitatge. La diversitat de reptes socials
(augment de la manca i la vulnerabilitat de l’habitatge, l’envelliment de la població, els refugiats, etc.) i la disponibilitat de recursos financers limitats van
ser les condicions per a la innovació.
L’objectiu de la sessió és compartir les millors pràctiques en finançament per
a la renovació de l’habitatge i conversar sobre els potencials d’escalabilitat i
transferibilitat a escala transfronterera.
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Benvinguda als membres del Consell de l’Habitatge Social de
Barcelona (CHSB), a càrrec del Javier Burón, gerent d’Habitatge
de l’Ajuntament de Barcelona

Taula rodona i debat : «Polítiques proactives de renovació
d’habitatges amb impacte social»
MODERADORA:

Elisabet Cirici, directora d’Operacions de l’Institut Català

del Sòl
Besim Nebiu, director del programa Habitat for Humanity a Europa,
l’Orient Mitjà i Àfrica
Javier Burón, Programa de rehabilitació finques d’alta complexitat, Barcelona
Dimitra Siatitsa, doctora en Arquitectura i assessora especial del
Secretariat General de Benestar, Grècia
Rui Neves Bochmann Franco, regidor d’Habitatge i Desenvolupament
Local, Ajuntament de Lisboa, Portugal
Paloma Lombardo, directora del centro de estudios Registrales
de Castilla la Mancha
Giordana Ferri, directora de Fondazione Housing Sociale, Itàlia
Chiara Rizzica, directora de projecte de Fondazione Housing Sociale, Itàlia
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Per inscripcions i qualsevol dubte relacionat
amb la Jornada, contacta amb la Secretaria:
93 319 63 23

secretariajornada@manners.cat

Consulta la
Guia de serveis i
ajuts a l’habitatge
de Barcelona

