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Dossier de presentació

1a JORNADA DE FORMACIÓ
Per un habitatge conscient, responsable i crític

Amb el suport de:

Jornada de Formació | Per un habitatge conscient, responsable i crític

PER UN HABITATGE CONSCIENT, RESPONSABLE I CRÍTIC
Malauradament ja fa anys que l’habitatge està en el centre de totes les mirades. Com és
sabut es tracta d’una necessitat bàsica per l’aixopluc i protecció física, però que alhora té
funcions socials i relacionals bàsiques que vertebren les nostres vides. El dret a l’habitatge
és inqüestionable i en aquests moments hi ha una gran lluita de la societat per garantir-lo i
són nombrosos els debats sobre com fer-hi front.
La jornada de formació pretén abordar aquesta construcció del dret a l’habitatge tot
reflexionant sobre com fem habitatge des d’una perspectiva conscient i crítica. Aquesta
jornada de formació de SostreCívic vol treballar i aportar debat per com definirem els
propers habitatges des d’una perspectiva ètica i justa abordant les diferents vessants, des
del model cooperatiu, l’organització i el seu ús i consums, fins a la vessant més
tècnica-constructiva.

/ DATA I HORARI:
-

Dss 06/10 de 9.30 a 19.00
Dss 20/10 de 9.30 a 17.30h

/ LLOC:Torre Jussana, Barcelona
/ PREU:10€ socis, 30€ no-socis
/ ASSISTENTS:30 persones

1. Horari i programa de formació
Dissabte 6 d’octubre
9.30

/ Presentació ( SostreCívic)

10.00

/ La gestió de la construcció ètica (SostreCívic)

11.30
12.00
14.00
15.30
17.00
17.15

pausa
/ Economia Solidària, Consum i habitatge (Opcions. Per una nova cultura del consum)
dinar
/ Assegurances ètiques en la construcció (Arç. Corredoria d’assegurances ètiques)
pausa
/ Marc teòric del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i experiències internacionals
d’habitatge alternatiu (Richard Pointelin)
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Dissabte 20 d’octubre
9.30
11.30
12.00
14.00

/ Dret a l’habitatge i les lluites de la ciutadania (Observatori DESC)
pausa
/ Construcció sostenible (La tercera pell. Arquitectura en Bioconstrucció)
dinar

15.30

/ Construcció saludable de l’habitatge (BioHabita)

17.00

/ Valoració (SostreCívic)

2. Contingut formatiu
1/ La gestió de la construcció ètica
Horari: 06/10 de 10.00 a 11.30h (1,5h)
Ponent: SostreCívic. Yon Sánchez
Explicació sobre els criteris d’ètica a la construcció que s’han definit per a la nova gestora de la
construcció que s’està desenvolupant per passar després a tenir un debat sobre la objectivació i
priorització dels criteris ètics en les diferents empreses que intervenen.
Per finalitzar es treballarà sobre els riscos del model d’una constructora i quin és el model que es vol
per a SostreCívic.

2/ Economia Solidària, Consum i habitatge
Horari: 06/10 de 12.00 a 14.00h (2h)
Ponent: Opcions, per una nova cultura del consum. Toni Lodeiro
Taller per reflexionar i debatre sobre l’economia solidària i el consum crític a l’habitatge. El taller es
desenvolupa partint de la participació de les assistents per anar explicant exemples de consums ètic
lligat a l’habitatge (alimentació, energia, telecomunicació…) i emmarcar el debat en relació a
l’habitatge des de la perspectiva de “consumidors” o bé “d’usuàries”.

3/ Assegurances ètiques en la construcció
Horari: 06/10 de 15.30 a 17.00h (1,5h)
Ponent: Arç, corredoria d’assegurances ètiques. Jordi Tur
La sessió començarà amb una introducció al concepte de finances i assegurança ètica. Tot seguit es
detallarà les característiques i funcionament de les assegurances necessàries per tot el procés
d’obra. En darrer lloc s’informarà de les assegurances lligades a la llar i l’ús dels habitatges.

4/ Marc teòric de l’HCCU i experiències internacionals d’habitatge alternatiu
Horari: 06/10 de 17.15 a 18.45h (1,5h)
Ponent: Richard Pointelin
Ponència que abordarà, en primer lloc, els principis generals del Cooperativisme d’habitatge en
cessió d’ús a casa nostra. La segona part de la sessió posarà en context l’aplicació de l’habitatge
alternatiu als països europeus (França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Gran Bretanya..) i es detallarà
com s'articula l'habitatge cooperatiu. Finalment s’abordaran exemples d’experiències i projectes
d’habitatge col·lectiu concrets.
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5/ Dret a l’habitatge i les lluites de la ciutadania
Horari: 20/10 de 9.30 a 11.30h (2h)
Ponent: Observatori DESC. Guillem Domingo
La sessió partirà de la contextualització de l’origen i principis legals del dret a l’habitatge, i les
diferents normatives que conformen el marc normatiu. En segon lloc, la sessió abordarà les diferents
reivindicacions i lluites de l’habitatge a casa nostra.

6/ Construcció sostenible
Horari: 20/10 de 12.00 a 14.00h (2h)
Ponent: La tercera pell, Arquitectura en bioconstrucció.

Partint de la introducció a diferents conceptes de sostenibilitat, la sessió anirà explicant
casos concrets de projectes d’arquitectura tot mostrant l'aplicació pràctica dels conceptes
prèviament explicats.
7/ Construcció saludable de l’habitatge
Horari: 06/10 de 15.30 a 17.00h (1,5h)
Ponent: BioHabita

Taller que alternarà l’explicació teòrica dels diferents conceptes de l’habitat saludable amb
exemples i utilització pràctica d’aparells de mesura. Es centrarà en els materials de la
construcció, les instal·lacions i els hàbits de les usuàries per coneixements per tenir un
hàbitat saludable

3. Àpats
La jornada de formació inclou el dinar dels 2 dies com un espai distès de coneixença i
cohesió que permetrà compartir les sensacions de les sessions formatives.
Els dinars seran a càrrec de Barrinar
, una entitat de l’economia solidària que té per
objectiu la promoció de l’alimentació ecològica, local i transformadora a través de la
realització de diferents activitats de sensibilització i amb la oferta d’un servei de catering
sostenible.
Els seus menús es basen en l’ús d’aliments de proximitat, locals i de temporada amb la
reducció de residus i menús equilibrats i saludables.
El preu del menú dels 2 dies està inclòs en el preu de les jornades.
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4. Espai
La jornada de formació serà a Torre Jussana(Centre de Serveis a les associacions de BCN)
Adreça: Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035. Barcelona
Com arribar amb transport públic: Metro L3 (verda) Montbau i baixeu pel Carrer del Pare
Mariana.
Metro L5 (blava) Horta i pugeu pel Carrer Lisboa i després Av. Cardenal Vidal i Barraquer;
Busos V21, H4, 27, 60, 76
Com arribar amb transport privat: Per la Ronda de Dalt, sortida 4 (Horta) direcció Llobregat
o sortida 5 (Vall d’Hebron-Montbau) direcció Besos.

5. Inscripcions
Les inscripcions són a títol personal. Són unes jornades obertes a totes les persones
interessades, amb prioritat per a persones sòcies de SostreCívic.
La Jornada de Formació consta de diferents tallers i ponències al llarg dels 2 dissabtes. Per
tal d'assolir els coneixements i poder reflexionar sobre la temàtica plantejada es planteja
que les participants assisteixin a totes les activitats, i per tant no es contempla que es
pugui participar de manera parcial, o a només unes poques ponències.
La formació té les places limitades. El procés per a inscriure's és:
1) Omplir el formulari online per mostrar l’interès en participar:
http://sostrecivic.coop/noticies/jornades-formacio-habitatge-conscient
2) Es rebrà un correu comunicant si hi ha places disponibles. En cas que sí, es farà arribar
les indicacions per fer el pagament
/ PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
El període d’inscripció és fins el 02/10
Cal inscriure’s a través del formulari online que es troba a la nostra web:
http://sostrecivic.coop/noticies/jornades-formacio-habitatge-conscient
/ PREU:
Preu: 10€ socis, 30€ no-socis
El preu inclou l’assistència a totes les formacions de la jornada (12 hores) i els 2 dinars, així
com l’emissió d’un certificat d’assistència (assistència mínima a 6 sessions).
/ CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA:
Es lliurarà un certificat d’haver realitzat el curs (assistència mínima 80%, 6 sessions)
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