Bones pràctiques per al
repoblament.
Habitatge
Jornada tècnica en línia
Dimecres 21 d’abril de 2021

Presentació
La pandèmia de la Covid-19 ha posat
de manifest la manca d’habitatge
assequible al món rural. I és que una
de les realitats actuals que està
afectant aquests territoris és el
moviment de població de les ciutats
als pobles. Algunes persones han
decidit passar a l’acció i apostar pel
món rural com un lloc on poder viure,
treballar i desenvolupar-se.
Aquesta jornada vol ser un espai de
transferibilitat de coneixement i
intercanvi d’experiències entre els ens
locals i els agents que hi actuen amb
l’objectiu de fomentar la creació i
difusió d’instruments operatius que
serveixin per gestionar millor les
polítiques d’habitatge del món rural i
revertir el despoblament rural.

Programa
11.55 h Obertura de la sala virtual
12.00 h Presentació de la jornada
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent.
12.05 h Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
Sr. Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
12.25 h Què és la Comunitat Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
(XSLH)? Quins recursos ofereix als pobles petits?
Sra. Anna Font, responsable tècnica de l’Oficina d’Habitatge
de la Diputació de Barcelona.
12.45 h El cas de Vallcebre: rehabilitació i mobilització del parc públic
d’habitatges
Sr. Jordi Lapuente, tinent alcalde de Vallcebre.
13.00 h Com es promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge?
Sra. Glòria Rubio, La Dinamo Fundació.
13.15 h Debat i preguntes
Moderadora: Sra. Sílvia Pallejà, AODL de Bellaguarda-Garrigues
Altes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

13.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
Us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a l’Associació Leader de Ponent
a través de A/e: comunicacio@leaderponent.cat

#PATT2021

219011 / 1,50
1234 / 3,00

