
Treball i habitatge: dues causes d'exclusió social 
Jornada de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió 

  
  
Data: Dijous 4 de juny de 2015 
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix 7. Barcelona) 
  
L’objectiu de la jornada és ser un punt de trobada de les entitats per debatre sobre 
dues de les causes de l’exclusió social: el treball i l’habitatge, i donar a conèixer 
alhora eines per a la inserció laboral dels col·lectius desafavorits i diferents 
experiències per  donar resposta a l’accés a l’habitatge. 
  

09 h Acreditacions 
 

09:30 h Benvinguda institucional 
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector 
Carles Sala, president de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya  
i secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya 
Mercè Conesa, vicepresidenta segona i presidenta delegada en funcions 
de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 

 
10 h Resultats de l'enquesta xarxa d’habitatges d'inclusió 2014, a càrrec  

de Joan Batlle, director de Programes Socials de l'Habitatge de l'AHC 
  
10:45 h Pausa cafè al pati de la Bonnemaison 
  
11:15 h Ponència. Inserció laboral i habitatge: eines per a la inclusió social,  

a càrrec de Rosa Bernal i Lourdes Zambrana de la Fundació Mambré 
Presenta: Francesc Hernández, cap del Servei d'Acció Social  
de la Diputació de Barcelona 

  
12:15 h Presentació de tres experiències sobre habitatge 

L'habitatge com a eina d'inclusió i autonomia per a les persones  
amb discapacitat  
Sandra Quintero, responsable del Servei d'Habitatge de Mas Albornà 
La gestió social de l'habitatge 
Maria Rosa Alonso, presidenta de l'Associació Prohabitatge  
La masoveria urbana com a fórmula per afavorir l'accés a un habitatge  
a famílies en situació de vulnerabilitat 
Lluís Puigdemont, director de la Fundació SERGI 
Modera la taula: Maria Bordonau, cap de l'Àrea de Programes de Mediació  
i Xarxes Socials d'Habitatge 

  
13:15 h Cloenda de la jornada 
  
Us recordem el correu per fer la inscripció: ahc.xhis@gencat.cat 
  

 Organitzen:  
  

 Amb la col·laboració de: 

  

 
 

  

       


