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Jornada 

Jornada Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. L’impuls 
municipal 

Data: 28 de maig de 2021 

Horari: de 09.30 a 12.00 hores 

Modalitat: On line via Zoom 
 

 

Presentació 

En el context actual persisteixen les dificultats per accedir a un habitatge digne i adequat 

d’una part important de la població, agreujades per la crisi econòmica i social provocada 

per la pandèmia de la COVID-19. En els debats sobre com fer front als problemes 

persistents d’accés a l’habitatge, les cooperatives reben cada vegada més atenció, d’una 

banda per la seva capacitat d’oferir solucions flexibles i innovadores, i de l’altra perquè 

l’acumulació de forces públiques i cooperatives representa una nova oportunitat per 

augmentar un parc d’habitatge assequible. 

Des de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona continuem donant suport als 

municipis per ampliar l’oferta i provisió d’habitatge assequible i de qualitat, amb criteris de 

sostenibilitat, social, urbana i ambiental, i es vol contribuir a la difusió i el coneixement del 

model de cooperatives en cessió d’ús. 

Amb motiu de la publicació de tres documents de suport al món local per al coneixement i 

impuls de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, organitzem una jornada per a la 

difusió del model des del punt de vista de l’administració, amb l’exposició d’experiències i 

debat sobre el procés de promoció d’aquesta tipologia d’habitatge sobre solars 

municipals. 

La jornada s’estructurarà en dos blocs, en el primer es presentaran tres publicacions 

vinculades al món cooperatiu des de l’òptica municipal i,  en el segon  es crearà un espai 

de transferència d’experiències i de debat, a partir d’una taula rodona en la que 

participaran tres Ajuntaments que explicaran les seves experiències municipals. 

 

Programa 

09.30 
 

Presentació de la jornada 

Sònia Ballester Escusa, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona 

09.40 

 

Antecedents, trajectòria, suport de la Diputació de Barcelona, materials 

de comunicació 

Lena Vidal Corsà, arquitecta de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona 
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09.50 

 

Presentació de la publicació: “Coproducció d’habitatges a Catalunya: 

orientacions per al món local” 

Marc Parés Franzi, investigador de l’Institut de Govern de Polítiques 

Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, coautor de la 

publicació 

10.10 

 

Presentació de la guia: “Habitatge cooperatiu en cessió d’ús: eines i 

criteris per a la seva implementació a escala municipal” 

Maria José Soler Tarradellas, assessora de l’Oficina d’Habitatge de la 

Diputació de Barcelona 

Lena Vidal Corsà, arquitecta de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona 

10.30 

 

Presentació del projecte Singulars: “Accés al sòl per a cooperatives 

d’habitatge” 

Núria Colomé Montull, gerent de la cooperativa Celobert 

10.50 

 
Descans 

11.00 

 

Taula rodona d’experiències municipals 

Ajuntament de Manresa: Ricard Torres i Montagut, arquitecte, cap del Servei 

d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa 

Ajuntament de Caldes de Montbui: Jordi Martín i Forns, 4t Tinent d’Alcalde i 

regidor d’Habitatge, Sostenibilitat i Ecologisme, Urbanisme, Activitats i 

Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

Ajuntament de Castellar del Vallès: Immaculada Brualla Ortiz, cap de l’Àrea 

de Planificació Urbanística i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Castellar del 

Vallès 

11.15 

 
Torn de debat 

12.00 

 

Clausura de la jornada 

Sònia Ballester Escusa, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona 
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Inscripcions 

No cal inscripció prèvia. La jornada s’ofereix en obert. La sessió es realitzarà mitjançant la 

plataforma Zoom i l’enllaç per a connectar-se és el següent: 

https://zoom.us/j/93212498108 
 
 

Organitza           

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
C. Urgell 187 2a planta 
Recinte Escola Industrial 
08036 Barcelona 
Tel. 934.022.890 
www.diba.cat 
gs.hua@diba.cat 
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