GRÀCIA DAVANT LA GENTRIFICACIÓ
Jornades Participatives
Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre
Divendres 30 de novembre
18.30h Presentació de les Jornades
A càrrec de les entitats del grup de treball i dels diferents barris del districte.
o
o
o
o
o

Iru Moner, Assemblea de Vallcarca i Som Barri
Cesca Sancho, Associació de Veïns Park Güell-La Salut-Sanllehy
Manuel Romero, Associació de Veïns del Coll- Vallcarca
Toni Ramon, Gràcia cap on vas ?
Marta Abelló, Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan

19.00h. L’exclusió de veïnat i comerciants dels nostres barris
Contextualització. Fenomen i multicauses de la gentrificació. Què vol dir avui gentrificació, a quins altres
llocs passa i per què passa (causes històriques).
A càrrec de:
o
o

Laura Calbet, urbanista i investigadora a l’Institut Leibniz d’Investigació Socioespacial de Berlín
David Bravo, arquitecte de Barcelona

Moderadora: Silvia Manzanera, L’Independent de Gràcia
20.00h. Respostes des del municipalisme
Estratègies i contribucions des de l'òptica municipalista davant la gentrificació.
A càrrec de:
o
o
o

Ian Brossat, Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de París
Vanesa Valiño, Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona
Glòria Rubio, Regidora d'Habitatge, Participació Ciutadana i Mediació i Intervenció comunitària
de l’Ajuntament de Sabadell

Moderador: Oriol Hosta, Lluïsos de Gràcia
Dissabte 1 de desembre:
10h Presentació dels espais d’informació i consulta
Espai d’informació de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia (recursos, eines i atenció personalitzada en
qualsevol qüestió relacionada amb l'habitatge) i altres espais d'informació sobre habitatge i
gentrificació. A càrrec de Laura Salom, directora de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia
10.15h. Diagnòstic de l'exclusió a Barcelona i als seus barris
La importància de disposar i treballar amb les dades per tal de generar mesures antigentrificació i donar
respostes a l’encariment de l'habitatge, la turisficació, els desplaçaments de població, l'adulteració de
l'ús residencial, etc.
A càrrec de:
o
o
o

Iolanda Fresnillo, Llicenciada en Sociologia, investigadora, activista i consultora
Marius Boada, director de l’Oficina municipal de dades de l’Ajuntament de Barcelona
Sergio Porcel, cap de l’Àrea de Societat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB)

Moderador: Toni Ramon, Gràcia cap on vas ?
12.15h Descans
12.30h. Propostes pel dret a l'habitatge
Acomplir l'objectiu de la Llei pel Dret a l'Habitatge (2007): 15% de parc de solidaritat urbana el 2027.
Ordenació, reforç del parc públic. Coproducció social de solucions mixtes (público-privades-comunitàries).
A càrrec de:
o
o
o
o

Núria Colomé, arquitecta urbanista de Celobert cooperativa
Lucia Martin, activista pel dret a l'habitatge i diputada al Congrés dels Diputats
Lídia Posada Garcia, advocada de A.L.A i membre de la comissió ILP (Iniciativa Legislativa
Popular)
Carlos Macias, assessor d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

Moderador: Iru Moner, Assemblea de Vallcarca
14.15h Dinar
16h Tallers de treball en grup
TALLER 1: El dret a l'habitatge i la lluita contra la gentrificació a Vallcarca
Contextualització de la situació a Vallcarca. Experiències i accions globals. Plans, recursos i eines de
l’administració. Projectes i lluites veïnals. La resposta de la societat civil.
TALLER 2: El dret a l'habitatge i la lluita contra la gentrificació a Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot
Contextualització de la situació a Vila i Camp d’en Grassot. Experiències i accions globals. Plans, recursos
i eines de l’administració. Projectes i lluites veïnals. La resposta de la societat civil.
TALLER 3: El dret a l'habitatge i la lluita contra la gentrificació a La Salut i el Coll
Contextualització de la situació a La Salut i el Coll. Experiències i accions globals. Plans, recursos i eines
de l’administració. Projectes i lluites veïnals. La resposta de la societat civil.
18.00h Cloenda. Conclusions dels tallers i de les jornades
A càrrec d'Eloi Badia, Regidor de Gràcia i de representants dels barris del districte de Gràcia.
19.00h Projecció de "City for sale" (documental) a l’Espai Jove La Fontana
City for Sale ens submergeix en la vida de quatre famílies barcelonines per mostrar-nos com el turisme de
masses està aniquilant l’essència i la bellesa de la ciutat. La pel·lícula és el resultat de prop de dos anys
de seguiment en els quals podem veure com aquestes famílies veuen la seva vida alterada per culpa de la
massificació turística. http://www.cityforsalefilm.com/index.html
Les jornades tindran lloc a l’ESPAI JOVE LA FONTANA
(Carrer Gran de Gràcia, 190, Barcelona)
Durant les jornades hi haurà un espai familiar de cura dels infants

