IEcat 2 | La demanda de l’habitatge en un context de canvi i de noves oportunitats
Quins són els nous valors de decisió que configuren la demanda de l’habitatge?
Quins criteris tècnics ha d’incorporar l’oferta per a que sigui adaptable a "l’estat vital de les
persones"?

El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza el 29 de gener de 2015, la Jornada
IEcat 2 | La demanda de l’habitatge en un context de canvi i de noves oportunitats.
En les darreres dècades els models d’unitats de família han canviat. La tendència actual és el
decreixement de les famílies nombroses, l’increment de les unitats familiars petites i l’augment del
nombre de persones que viuen soles, una part important de les quals són d’edat avançada.
Aquests canvis requereixen una transformació de plantejaments a l’hora d’abordar la configuració
tant de les ciutats com dels edificis, per satisfer les noves necessitats de les persones que els han
d’habitar.
En aquesta sessió es vol aprofundir en les relacions entre l’espai físic i les persones, prioritzant la
sostenibilitat i la qualitat de vida com a força motriu del bon disseny dels edificis i les ciutats.

Adreçat a:
La jornada vol arribar a professionals, als agents dels sectors relacionats amb l’edificació, al
ciutadà en general i també als representants d’ajuntaments i altres administracions.
Lloc:
Sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat, planta baixa. Acreditacions a partir de les
9.00 h.
Aforament limitat.
Inscripcions:
Per assistir a la jornada cal enviar un correu a Bústia TES Recerca i Innovació , amb el nom ,
cognom, adreça electrònica i telèfon.

9.30 h

Presentació de l’acte
Jaume Fornt i Paradell | Director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya

9.45 h

Objectius de la jornada
Xavier Baulies i Bochaca | Responsable de Recerca i Innovació del
Departament de Territori i Sostenibilitat

10.00 h

Canvis en les formes de convivència i demanda d’habitatge
Carles Donat Muñoz | Doctor en geografia. Investigador i docent al
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

10.15 h

Lliçons postcrisi aplicades a la demanda d’habitatge: limitacions
socials i ambientals
Mercedes Vidal | Ambientòloga i investigadora. Àrea de Cohesió Social
a BCN Ecologia

10.30 h

Viure a la carta
Anna Puigjaner | Doctora arquitecta. Investigadora i docent al
Departament de Projectes Arquitectònics a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya

10.45 h

Demanda d’habitatge en un context postcrisi
Jordi Bosch Meda | Doctor arquitecte i politòleg. Responsable de
Remodelació de Barris a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Territori i Sostenibilitat

11.00 h

Debat / Moderador
Lluís Comerón i Graupera | Degà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya

11.30 h

Cloenda
Carles Sala i Roca | Secretari d’Habitatge i Millora Urbana

