L’ACCÉS A L’HABITATGE: UN REPTE
PENDENT DE SOLUCIÓ
Dijous 21 de març del 2019 a les 19h al local de l'entitat, al
carrer Josep Maria de Sagarra, 29, Baixos

La profunda i recent crisi econòmica dels darrers 10 anys va fer aflorar amb més
dramatisme un dels problemes més importants als quals la nostra societat no ha
estat capaç de donar, encara, una resposta adequada: l'accés a l'habitatge digne i
accessible.
Tot i ser un dret constitucional, i després de l'esclat de la bombolla immobiliària,
aquest dret no està garantit i això fa necessari mantenir el debat polític i social per
resoldre aquesta mancança.
Cal que els poder públics prenguin consciència d’aquest problema que cronifica, no
només la situació d’exclusió de les famílies afectades, sinó que també genera
precarietat en les comunitats de veïns i en els barris que concentren major nombre
d’habitatges buits en poder dels grans tenidors.
Davant d'aquesta realitat, des de l'Espai de Reflexió ens preguntem: Calen
polítiques públiques de foment i control del lloguer? Calen iniciatives encaminades a
potenciar i incrementar el parc públic d’habitatges protegits? Cal evitar la venda i
desprotecció dels habitatges públics? ...
Respecte a la nostra ciutat, també ens preguntem: Cal construir nous habitatges? Es
té que potenciar la rehabilitació? Com assegurar l'accessibilitat al jovent? ...
Per fer una primera aproximació d'aquest tema tan important i complexa, hem
convidat al responsable municipal d'aquesta àrea, el tinent d'alcalde d'Espai Públic,
José Castro Borallo.
Moderarà la sessió Joan Francesc Marco, soci de l'entitat.

Per raons d’espai i organització, preguem ens confirmeu assistència enviant un
correu electrònic a espaidebat@gmail.com, anant al local de l'entitat al carrer Josep
Maria de Sagarra, 29 o bé trucant al telèfon de l'entitat 93 338 89 25 els dilluns,
dimarts i dijous de 10-14h o els dimarts i divendres de 16-20h.

