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Vivienda y sociedad: nuevas demandas, nuevos instrumentos

Habitatge i societat:
Noves demandes,
nous instruments

Lleida, 16 - 20 d’octubre de 2006
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Dilluns, 16 d’octubre
17:00 Acte inaugural

17:30 Ministerio de la Vivienda, Les noves línies de la política de 
vivenda a Espanya - Las nuevas líneas de la política de vivienda en 
España

18:30 Darinka Czischke (Observatori Europeu de la Vivenda Social, 
CECODHAS) Habitatge i política d’habitatge a Europa. Una anàlisi 
comparada - Vivienda y política de vivienda en Europa. Un análisis 
comparado

20:00 Presentació del llibre de la VIII Setmana d’Estudis Urbans

Dimarts, 17 d’octubre
L’habitatge i l’habitatge social. Context històric i context actual
La vivienda y la vivienda social. Contexto histórico y actual

09:30 Mercè Tatjer (Geògrafa, Universitat de Barcelona) L’habitatge 
a Catalunya des d’una perspectiva històrica: el segle XX - La vivienda 
en Catalunya desde una perspectiva histórica: el siglo XX

10:45 Janine Bellante (Urbanista, vice-presidenta de “Urbanistes des 
Territoires”, França) La llei de la solidaritat i de renovació urbana a 
França (SRU) - La ley de la solidaridad y de renovación urbana en 
Francia (SRU) 

12:00 Descans - descanso

12:30 Julio Rodríguez (Economista, Banco de España) Finançament 
de la vivenda en un context de tipus d’interès creixent - Financiación 
de la vivienda en un contexto de tipo de interés creciente 

16:00 Luis Cortés (Sociòleg, Universitat Complutense de Madrid) 
L’entorn social dels nous problemes de la vivenda - El entorno social 
de los nuevos problemas de la vivienda 

17:15 Pierre Sauveur (Urbanista, Bèlgica) Habitatges contemporanis 
i canvis socials - Viviendas contemporáneas y cambios sociales

18:30 Descans - descanso

19:00 Taula rodona: Gestió de sòl i iniciatives per al foment de 
l’habitatge social - Gestión de suelo e iniciativas para el fomento de 
la vivienda social 

Pep Miró (Federació Cooperatives Habitatge Catalunya)
Angel Font (Fundació Un sol món)
Raül Robert (Sostre Cívic. Nou model d’accés a l’habitatge)
Pedro Lorenzo (Cooperativa de viviendas Luis Labín)

Dimecres, 18 d’octubre
Noves necessitats d’allotjament i noves demandes
Nuevas necesidades de alojamiento y nuevas demandas 

09:30 Jordi Bayona (Geògraf, Centre d’Estudis Demogràfics) 
Immigració, estructures de la llar i habitatges - Inmigración, estructuras 
del hogar y viviendas

10:45 Jordi Bosch (Arquitecte, Catalunya) Envelliment i habitatge: 
les necessitats residencials de la gent gran a Catalunya
Envejecimiento y vivienda: las necesidades residenciales de la gente 
mayor en Catalunya 

12:00 Descans - descanso

12:30 Anna Alabart (Sociòloga, Universitat de Barcelona) Els joves 
i l’habitatge: demandes, okupació i habitatge alternatiu - Los jóvenes 
y la vivienda: demandas, ocupación y vivienda alternativa  

16:00 Taula de debat: Noves formes en la gestió de l’accés a 
l’habitatge - Nuevas formas en la gestión del acceso a la vivienda

Xavier Valls (IUHAL, Diputació de Barcelona)
Francesc Villanueva (Asoc. Prom. Públicos de Vivienda y Suelo)
Joan Llort (Director Gral. Urbanisme, Generalitat de Catalunya)
Juan Rubio (Soc. Municipal Rehabilitación Urbana, Zaragoza)

18:00 Descans - descanso

18:30 Carme Trilla (Secretària d’Habitatge, Generalitat de Catalunya) 
Canvis legislatius en les polítiques de l’habitatge a Catalunya
Cambios legislativos en las políticas de la vivienda en Catalunya

Dijous, 19 d’octubre
Tipologies, nous productes i noves propostes
Tipologías, nuevos productos y nuevas propuestas 

09:30 Jade Tabet (Arquitecte, França) Construir i intervenir en 
l’habitatge social a França - Construir e intervenir en la vivienda 
social en Francia

10:45 Amador Ferrer (Arquitecte, Coordinador d’urbanisme. 
Mancomunitat Municipis de l’À.M. Barcelona) Habitatge i habitatge 
social a l’àrea metropolitana de Barcelona: una visió retrospectiva 
Vivienda y vivienda social en el área metropolitana de Barcelona: 
una visión retrospectiva

12:00 Descans - descanso

12:30 Blanca Lleó (Arquitecta, Madrid) Tipologies d’habitatge social 
a Madrid - Tipologías de vivienda social en Madrid 

16:00 Santiago Cirugeda (Arquitecte, Sevilla) Solucions alternatives 
als problemes d’habitatge - Soluciones alternativas a los problemas 
de vivienda

17:15 Rafael Cáceres (Arquitecte, Barcelona) El confort a la vivenda 
pública - El confort en la vivienda pública

18:30 Descans - descanso

19:00 Ignacio Rubiño (Arquitecte, RG&R Sevilla) Buscant l’operativitat 
en l’habitatge social - Buscando la operatividad en la vivienda social

Divendres, 20 d’octubre
Habitatge i sostenibilitat - Vivienda y sostenibilidad

09:30 Petra Jebens (Arquitecta especialista en bioconstrucció) 
Contribuir al futur: arquitectura sostenible = bioclimatisme + 
bioconstrucció - Contribuir al futuro: arquitectura sostenible = 
bioclimatismo + bioconstrucción

10:15 Felip Pich-Aguilera (Arquitecte, Barcelona) Habitatge i 
sostenibilitat - Vievienda y sostenibilidad

11:00 Luis de Garrido (Arquitecte, President de l’Asociación nacional 
para la arquitectura sostenible) L’habitatge social de sostenibilitat 
extrema: Experiències a Espanya i Colòmbia - La vivienda social de 
sostenibilidad extrema: Experiencias en España y Colombia

11:45 Descans - descanso

12:15 Sergio Los (Arquitecte, Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia) Arquitectura a la ciutat sostenible. L’experiència de Synergia 
Arquitectura en la ciudad sostenible. La experiencia de Synergia

13:30 Acte de Cloenda

La IX edició de la Setmana d’Estudis Urbans vol abordar 

el complex tema de l’habitatge des d’una perspectiva 

múltiple. Per una banda, pretén analitzar les noves 

necessitats d’habitatge que genera una societat canviant 

com és la nostra, i les perennes dificultats per accedir-hi.

Per altra banda, s’introdueix en les polítiques públiques i 

la construcció de la vivenda social, i explora noves formes 

d’encarar la construcció d’habitatges dignes, assequibles 

i sostenibles. Tot plegat, com és tradició en aquestes 

jornades, mirant de combinar el plantejament dels 

problemes amb la recerca de solucions.


