1r FÒRUM
DE L’HÀBITAT
9 OCT. 2019

El Consell de l’Hàbitat Sa Sostenible
i Saludable és un òrgan consultiu, de
deliberació i participació de la Fundació
Hàbitat 8 Impuls. El consell fa el seguiment
de les accions i projectes que s’activen
tant des de la Fundació, com aquelles altres
en que la Fundació se sent co-partícep o
involucrada. Les propostes, decisions i
disposicions que es promouen des dels poders
polítics i la resta de la societat que
afecten al consell, relacionats amb la salut
i harmonia als espais de l’habitatge i el
seu entorn, en el medi urbà i metropolità de
Barcelona, sota el respecte al medi ambient,
les energies renovables, una mobilitat
eficient i inclusiva, les construccions amb
proporcions intel·ligents i pensades en les
persones, i amb una perspectiva de gènere i
de lluita contra les desigualtats socials,
són també objecte de seguiment.

DE 9:00h

A 14:00h

Per avançar en una SOCIETAT AMB
CONEIXEMENT, AMB SENTIT DE COMUNITAT
i INCLUSIVA organitzem el 1r Fòrum de
l’Hàbitat on les diverses persones
expertes debatran amb el públic
assistent.

· 2O AÑOS ·
19 9 9 - 2 O 19

www.habitat8impuls.cat
info@habitat8impuls.cat

LA BONNE, CENTRE DE CULTURA DE DONES
FRANCESCA BONNEMAISON, ESPAI LA CUINA
C. SANT PERE MÉS BAIX 7
08003 BARCELONA

8:45h-9:15h, RECEPCIÓ I ACREDITACIONS
9:15h, INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ DE
LES JORNADES
Juli Carbó, president de la Fundació Habitat 8
Impuls.

9:30h-10:30h, TAULA DEBAT:
CONEIXEMENT
La visió mercantilista i tècno optimista de les
coses i la vida, que predomina en la nostra
societat, ens fa creure que la quantitat
d’informació pot substituir la qualitat del
coneixement. Mai havíem tingut tanta informació
convivint amb la mancança del plaer que dona el
coneixement profund de la realitat. Com podem
revertir aquesta situació? Què ens falta conèixer?
Per on comencem a desaprendre i aprendre?
MODERADOR:
Toni Solanas Cánovas, Arquitecte interessat
en promoure els vincles entre la salut, la
sostenibilitat i l’arquitectura. Membre de la Xarxa
La Pera, AuS BaM i el Grup de Treball Arquitectura
i Salut del Col·legi d’Arquitectes.
PARTICIPANTS:
Elisabet Silvestre Fortea, Doctora en Biologia,
ha estat cap de Secció de Citogenètica i Biologia
Molecular, i actualment centra la seva labor en la
salut ambiental, en l’àmbit de la Biohabitabilitat.
Autora del libre “Tu casa sin tóxicos” (Ed
RBA.2017).
Sònia Hernandez-Montaño Bou, Arquitecta Màster
en Bioconstrucció, fundadora de l’estudi
arquitecturasana.com. Coordinadora del Grup de
Treball i Salut del COAC.
Jaume López Hernández, Professor de Ciència
Política a la Universitat Pompeu Fabra. Expert en
teories de l’acció col∙lectiva i capital social.
Membre de la cooperativa Cohousing.

10:30h-10:45h, PAUSA CAFÈ
10:45h-11:45h, TAULA DEBAT: COMUNITAT
Viure en una comunitat sostenible dedicada a la
transformació personal i la curació tant internes
com externes permet un procés d’alineació de

pensaments, paraules, accions i sentiments. Quan
una comunitat pren la unitat de responsabilitat del
100% per tots aquests aspectes del nostre ésser,
es crea un espai inspirat i habilitat que fomenta
una actitud activa vers l’entorn habitat i la
seva gestió i activitat. Centrem-nos en solucions,
enlloc de en problemes.

programa Valor Afegit de TV3 des de l’any 2003.
Sonia Ruiz García, Doctora en Ciències Polítiques
i de l’Administració. Ha estat directora del Pla
d’Igualtat de la Diputació de Barcelona, en la
actualitat és la responsable de la Estratègia
de Transversalitat de gènere de l’Ajuntament de
Barcelona.

MODERADORA:
Justyna Piruta, Arquitecte Holística. Especialista
Consultora en Direcció i Gestió de Projectes
Tècnics a l’àmbit de l’habitatge sa i sostenible.
Project Management Internacional.
PARTICIPANTS:
Tonet Font Ferrer, Arquitecte i Investigador
en economia urbana i desenvolupament local.
Professor associat de l’ETSALS i la ETSAB, assessor
urbanístic sent responsable del Pla de Barris de
Barcelona.
Jordi Bosch Meda, Doctor Arquitecte, diplomat
en Gestió i Administració Pública, i llicenciat
en Ciències Polítiques. Expert en polítiques
d’habitatge, urbanisme, i sistemes residencials.
Francesc X. Ventura i Teixidor, Director General
d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i Director General de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

11:45h-12:45h, TAULA DEBAT:
INCLUSIVITAT
L’hàbitat inclusiu fa referència a l’acceptació
de diversitats i heterogeneïtats entre els
membres de la comunitat, a través de conceptes
com equitat, economia, accessibilitat i gènere
entre molts altres paràmetres. Enfront unes
normatives i directrius pensades molts cops des
de la homogeneïtzació i la estandardització, la
inclusivitat té el repte de considerar l’hàbitat no
des de “la majoria” sinó des del “tothom”.
MODERADOR:
Raül Avilla Royo, Arquitecte. Coordinador de
Projectes d’Arquitectes de Capçalera i ha sigut
professor de la AA Visiting School i l’ETSAB
Summer School. És membre del Comitè Tècnic de la
cooperativa d’habitatge “CoHousing Barcelona”.
PARTICIPANTS:
Albert Closas Solà, Periodista de TV3, especialista
en informació econòmica. Director i presentador del

Maite Soler Cera, Economista, coordinadora del Grup
per una Economia Social del Col·legi d’Economistes
de Catalunya. Màster en Organització i Gestió de
Centres Educatius.

12:45h-13:00h, PAUSA
13:00h-13:15h, PRESENTACIÓ DE LES
CONCLUSIONS
TAULA CONEIXEMENT:
Llibert Ferri Mateo, Periodista. Entre 1987 i
2007 enviat especial de la cadena TV3 a Europa
central i oriental i a l’antiga Unió Soviètica. És
autor de diversos reportatges sobre la realitat
postcomunista al programa 30 Minuts de TV3.
TAULA COMUNITAT:
Bernat Capell, Periodista, cap de premsa del Palau
Robert i col·laborador a diversos medis: El Correo
Catalan, AVUI, COPE, Radio Marca, Onda Cero.
TAULA INCLUSIVITAT:
Ariadna Trillas Fonts, Periodista. Alternativas
económicas, ex responsable d’economia de El País
Catalunya i ex Directora adjunta del diari Ara, ex
corresponsal a Brussel·les del diari AVUI (19921998).

13:15h-14:00h, ANÀLISI I DEBAT OBERT
SOBRE LES CONCLUSIONS
Josep Bohigas, Director de Barcelona Regional.
Agència Desenvolupament Urbà.
Jaume Fornt, Director adjunt de la Agència de
l’ Habitatge de Catalunya. Generalitat de
Catalunya.
Lucía Martín, Regidora d’Habitatge. Ajuntament de
Barcelona.

14:00h, TANCAMENT DE LES JORNADES

