7a

JOR
N

ADA

15 de març
de 2019

L’HABITATGE,
UN DRET HUMÀ
COM GESTIONAR LA POLÍTICA D’HABITATGE
COM A EIX VERTEBRADOR DE LA COMUNITAT?

10
EXPERIÈNCIES
INNOVADORES
Lloc:

CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26 - 08022 Barcelona
HoRaRi:

de 9.30 a 14 hores

SECTOR PÚBLIC
TERCER SECTOR

sumaracciosocial
Sumar_asc
#10x10innovacio
Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Narcís Monturiol
C. Emili Grahit, 91. Bloc B - 3a pl. - 17003 Girona
Tel. 972 439 168 - info@sumaracciosocial.cat
www.sumaracciosocial.cat

CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL
15 de març de 2019

2019

CosmoCaixa Barcelona

“Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell o ella i la seva família,
la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència
mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia,
incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la
seva voluntat.” 1
La problemàtica de l’accés a l’habitatge s’ha convertit en els darrers anys en un problema
estructural de la societat. El fort increment dels preus, tant de compra com de lloguer,
unit a una política d’habitatge ineficient, ha provocat que l’accés a un habitatge sigui un
dels principals problemes per a diferents col·lectius de la societat, però sobretot per a
aquells més desfavorits, com ara la gent gran, els joves i els immigrants.
En aquesta edició, les Càpsules d’Innovació Social s’han enfocat a presentar intervencions
públiques, privades o mixtes que treballen per millorar la situació de l’habitatge i resoldre
diferents problemàtiques. Iniciatives amb diferents perspectives i punts de partida, però
amb un objectiu comú: fer front i donar resposta a la problemàtica de l’accés a l’habitatge.
Com gestionar la política d’habitatge com a eix vertebrador de la comunitat?
L’objectiu del 10x10’ Càpsules d’Innovació Social 2019 és generar debat i reflexió, a més
de coneixement, sobre l’accés a un habitatge digne a partir de 10 iniciatives que donen
resposta a aquest tema de primer ordre vinculat al benestar i a la convivència de la nostra
societat.

Miquel Calm Puig
President
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans. Assemblea General de les Nacions Unides, Declaració
Universal dels Drets Humans (Resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948).
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EL REPTE 2019

L’HABITATGE, UN DRET HUMÀ
Com gestionar la política d’habitatge com a eix vertebrador de la
comunitat?
El dret a disposar d’un habitatge digne està reconegut per diferents instruments
autonòmics, estatals i supraestatals, i tots ells suposen obligacions concretes per als
poders públics i també privats. La legislació internacional sobre els drets humans ho
considera com un dret autònom.
La crisi financera del 2007 va portar un increment de les desigualtats socials, així com una
reducció de les dotacions pressupostàries en l’àmbit europeu de polítiques públiques que
garanteixen l’accessibilitat a l’habitatge. L’augment dels preus dels pisos a les principals
ciutats europees afecta directament la ciutadania, fent que la crisi sobre l’habitatge
continuï. Un terç dels ciutadans, en l’àmbit europeu, reconeix estar limitat pel cost de
l’habitatge, i tal com han assenyalat diversos informes i entitats en defensa del dret a
l’habitatge2, a Europa, la impossibilitat de fer front al deute hipotecari té un efecte directe
en els col·lectius més vulnerables.

CIDOB: L’habitatge assequible a Europa: polítiques públiques innovadores que poden abordar amb eficàcia la
crisi de l’habitatge (09/2017), Maria Sisternas Tusell, urbanista, MEDIAURBAN
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Més informació:

LES DINÀMIQUES ACTUALS

Habitatge social
Les limitacions de l’habitatge social fan que el parc d’habitatge social no pugui créixer a la
velocitat de la demanda. Les llistes d’espera són creixents en diversos països europeus.
Els proveïdors d’habitatge social ofereixen preus significativament més baixos que el
mercat, però s’enfronten a un doble repte: la disminució dels ingressos dels residents
actuals, la precarietat laboral de les famílies i la gran quantitat de persones registrades
a les llistes d’espera.

Les dinàmiques de rendes de les persones i preus d’habitatge són
desequilibrades
Hi ha una relació directa entre l’augment de la desigualtat a escala mundial i l’habitatge.
La quantitat de famílies pobres que paguen massa per l’habitatge s’ha duplicat a Espanya,
Portugal i Irlanda.
Les dades en l’àmbit europeu indiquen que la major part dels residents viuen en règim de
propietat i que el lloguer tendeix a ser una opció secundària: les persones que viuen en
habitatge de propietat tenen salaris mitjans o elevats, mentre que els llogaters tendeixen
a coincidir amb els que tenen menys recursos.
Tot i que estem en un moment de recuperació econòmica, aquesta també ha tingut un
efecte en els preus de l’habitatge, que creixen més ràpidament que l’increment dels
ingressos de la majoria de ciutadans dels països membres de la Unió Europea. La bretxa
d’ingressos entre llogaters i propietaris s’està ampliant en diversos països, i la gent
que intenta entrar al mercat de l’habitatge, com ara els joves, gent gran i immigrants,
s’enfronta a dificultats creixents. Aquest fet fa augmentar l’exclusió residencial.

El problema de l’habitatge i el deteriorament dels barris
Els processos de segregació sòcioespacial urbana, fonamentats en les diferències de
renda i en els canvis en les necessitats i les demandes socials, es veuen acompanyats i
agreujats per una degradació física i funcional de determinants sectors urbans vinculada
al problema de l’habitatge.
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Emancipació i accés a l’habitatge
El principal obstacle per a l’emancipació de les persones joves és no poder fer front
al preu de l’habitatge a causa d’una situació d’atur o de precarietat laboral. L’actual
problema d’ocupació, la temporalitat i els salaris baixos no permet accedir a un habitatge
en propietat i endarrereix la decisió dels joves.

Mercantilització del sector immobiliari
L’arquitecta i urbanista Raquel Rolnik (Sao Paulo, 1956), relatora d’Habitatge de Nacions
Unides entre el 2008 i el 2014, diu que l’habitatge ha evolucionat “de mercaderia a actiu
financer”, del seu valor d’ús a valor d’intercanvi. Els mateixos fons d’inversió que van
promoure massivament habitatge i préstecs per comprar-lo, ara compren l’estoc buit o
amb veïns per llogar-lo, amb un poder increïble per fixar preus.
L’èxit del turisme també ha contribuït a aquesta mercantilització del sector, ja que
els pisos turístics han fet que la gent utilitzi els immobles per a lloguer temporal i no
residencial.

Gentrificació de barris
La gentrificació és un procés d’elitització que la sociòloga britànica Ruth Glass va definir
el 1964 com la invasió d’alguns barris cèntrics i obrers per individus de classe mitjana.
Aquests nous veïns rehabiliten les edificacions deteriorades i fan pujar el preu de
l’habitatge, provocant, en molts casos, l’expulsió de les classes populars que originalment
havien ocupat la zona3.

En aquest context hem seleccionat les 10 innovacions que es presenten a la jornada.

3

El Temps: La sacsejada dels barris vells ( Xavier Puig i Sedano, juny 2017)
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INNOVACIONS SELECCIONADES
t Sostre Cívic. Barcelona.

8

t APROP. Ajuntament de Barcelona.

10

t Habitem tots!. Fundació SER.GI (Sant Pere de Ribes. Garraf).

12

t La Fàbrica de la Transició. Ajuntament d’El Catllar (Tarragonès).

14

t CLT Network. Community Land Trust (Regne Unit).

16

t Primer la Llar. Fundació Arrels (Barcelona).

18

t Dona vida als pisos buits. Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental).

20

t Equinocci. Punt de Referència (Barcelona).

22

t Habitatge d’inclusió social i lloguer assequible.
Ajuntament de Calella (Maresme).

24

t KAPS - Kolocation à Projects Solidaires. AFEV França.

26

Sumar_asc
#10x10innovacio
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SOSTRE CÍVIC
Una cooperativa, un espai col·laboratiu que promou un model alternatiu
d’accés a l’habitatge, a través de la divulgació, assessorament, cerca de
finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu.

Promou

A qui va dirigit

Sostre Cívic
Persona que presenta la iniciativa

A tota la comunitat, ajuntaments,
promotors

Helena Trias, tècnica de suport

Implantació original

Àmbit d’actuació

Catalunya

Tercer Sector
Agents implicats

Sostre Cívic, entitats de l’àmbit de
l’economia social
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NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
https://sostrecivic.coop/
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=E_K7f7OGV1k
@sostrecivic
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Aprop
Pisos d’estada temporal de construcció ràpida, sostenible i de qualitat
pensats per recuperar espai pels ciutadans i reduir la contaminació. Destinats
a persones que esperen la construcció de les promocions d’habitatge públic.

Promou

Agents implicats

Ajuntament de Barcelona

Institut de la Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC),
Federació d’Associacions de Veïnes i
Veïns de Barcelona (FAVB), Fundació
Hàbitat3 i Consell de l’Habitatge Social
de Barcelona.

Persona que presenta la iniciativa

Antonio Font, Assessor d’innovació social
de l’Ajuntament de Barcelona
Àmbit d’actuació

Municipal
A qui va dirigit

Persones amb necessitat d’habitatge
social
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Implantació original

Barcelona

NOTES

ENLLAÇOS
Document de referència:
http://habitatge.barcelona/ca/noticia/les-ciutats-fan-fronta-la-necessitat-urgent-dhabitatge-public_622769
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=eGq43F5U2-k
@bcn_ajuntament
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Habitem tots!
Programa que facilita l’accés i el manteniment de l’habitatge a les persones i
famílies en situació d’exclusió residencial, tot ajudant-los a generar processos
d’inserció social que puguin culminar amb l’autonomia del nucli familiar.

Promou

Agents implicats

Fundació Ser.gi

Entitats socials, ajuntaments, la
comunitat.

Persona que presenta la iniciativa

Marc Puntunet, tècnic de l’àrea
d’habitatge
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
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A qui va dirigit

Persones i famílies en situació d’exclusió,
persones amb habitatge buit.

NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
http://www.fundaciosergi.org/programes/habitatge-social/
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=fcmCMOr0EQI&t=91s
@FundacioSERGI
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La Fàbrica
de la Transició
Aprofitament d’un patrimoni local abandonat i malmès com a oportunitat
per proveir habitatge, regenerar un entorn i dinamitzar l’economia local, a
través de la implicació d’una comunitat de persones amb un projecte social
transformador.

Promou

Agents implicats

Ajuntament d’El Catllar (recolzant una
iniciativa privada)

Ajuntament, Sostre Cívic, Fàbrica de la
Transició.

Persona que presenta la iniciativa

A qui va dirigit

Jorge Rovira, UpSocial, en representació
de Joan Diaz, regidor d’urbanisme de
l’Ajuntament d’El Catllar.

Famílies i comunitat, gent gran i
associació medioambiental

Àmbit d’actuació

Municipal
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NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
https://lafabricadelatransicio.wordpress.com/
Vídeo de presentació:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/habitatgesi-espais-comuns-de-treball-i-lleure-el-projecte-per-recuperar-uncomplex-industrial-abandonat-al-catllar/video/5687746/#
@Aj_ElCatllar
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CLT Network
Organització que té com a finalitat adquirir i gestionar la terra per al
benefici social, econòmic i ambiental de la comunitat local. Un sistema
tripartit: propietaris de l’habitatge CLT, entitats del tercer sector i
administració pública i la comunitat local.

Promou

Agents implicats

Community Land Trust Network

La comunitat local, administracions
públiques, Tercer Sector.

Persona que presenta la iniciativa

Charlie Fisher, Development Director
Oxfordshire Community Land Trust

A qui va dirigit

Àmbit d’actuació

Implantació original

Internacional

Regne Unit
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La comunitat local

NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
http://www.communitylandtrusts.org.uk/
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=ujaSjnFSHTY&t=56s
@community land
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Primer la llar
Model que planteja una forma diferent d’afrontar el fenomen dels sense
llar: facilitar habitatges individuals i accessibles de forma permanent a les
persones sense llar que es troben en pitjor situació.

Promou

Agents implicats

Fundació Arrels

Serveis socials, voluntaris, persones sense
llar

Persona que presenta la iniciativa

Ester Sánchez, cap de l’equip de suport
del projecte Housing First

A qui va dirigit

Àmbit d’actuació

Implantació original

Tercer Sector

Barcelona
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Persones sense llar

NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
https://www.arrelsfundacio.org/primer-un-habitatge/
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=hPNlcCwnfgw&t=74s
@ArrelsFundacio
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DOna vida
als pisos buits
Crida als petits propietaris perquè mobilitzin els seus habitatges buits per
donar resposta a la necessitat de lloguer assequible, a través de masoveria
urbana (un acord entre propietaris i masovers en què es fixen uns temps
determinats de contracte que justifiquen certa inversió de temps, material i
recursos humans).

Promou

A qui va dirigit

Ajuntament de Sabadell

Comunitat

Persona que presenta la iniciativa

Implantació original

Jordi Núñez, Gerent de Vimusa

Sabadell

Àmbit d’actuació

Municipal
Agents implicats

Vimusa (societat de capital públic
municipal), Vapor Llonch (ens del
Departament de Treball, Formació,
Indústria i Innovació de l’Ajuntament de
Sabadell)
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NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
http://web.sabadell.cat/actualitat/notis/tag/masoveria%20
urbana
Vídeo de presentació:
https://vimeo.com/255897347
@Aj_Sabadell
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Equinocci
Projecte d’acompanyament i suport a joves que surten del sistema de tutela
i afronten les dificultats de la vida adulta, a través de la col·laboració de
la comunitat local i Punt de Referència.

Promou

Agents implicats

Punt de Referència

Comunitat Sunday, Punt de Referència

Persona que presenta la iniciativa

A qui va dirigit

Matías Perrone, Associació Sunday

Joves ex tutelats, comunitat local

Àmbit d’actuació

Implantació original

Tercer Sector

San Feliu de Llobregat
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NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
http://www.puntdereferencia.org/project/equinocci/
@PuntReferencia
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Habitatge
d’inclusió
social i lloguer
assequible
Facilitar l’accés a l’habitatge de forma puntual a persones amb manca o
insuficiència de recursos per tal d’evitar la seva exclusió social i també a
persones joves i d’altres amb recursos limitats per accedir a habitatges de
lloguer ordinari.

Promou

Agents implicats

Ajuntament de Calella amb Fundació
Hàbitat Solidari

Serveis socials, Càritas Parroquial i
Fundació Hàbitat Solidari

Persona que presenta la iniciativa

A qui va dirigit

Jordi Sitjà, director Fundació Hàbitat
Solidari

Comunitat o persones amb recursos
limitats

Àmbit d’actuació

Implantació original

Municipal

Calella
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NOTES

ENLLAÇOS
Document de referència:
http://www.calella.cat/adreces-i-telefons/fundaciohabitat-solidari
@calellaesmes
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KAPS - Kolocation à
Projets Solidaires
Conjugar el compromís solidari amb l’allotjament estudiantil. Un allotjament
per estudiants universitaris a un preu per sota del mercat amb el compromís
de fer treballs solidaris per a la comunitat local on viuen.

Promou

Agents implicats

AFEV, Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville

Universitat, comunitat veïnal, fundacions
habitatge, empreses immobiliàries

Persona que presenta la iniciativa

A qui va dirigit

Núria Bienvenido, tècnica del projecte
Kaps

Estudiants universitaris i comunitat local

Àmbit d’actuació

França

Internacional
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Implantació original

NOTES

ENLLAÇOS
Pàgina web:
http://afev.org/
Vídeo de presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=EfXJpz4E8Kk
@AfevFrance
@AfevCat
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LES ALTRES INNOVACIONS FINALISTES
t La Llavor
t Cal Cases
t APRES
t COV - Cooperativa obrera de Viviendas
t La Borda
t Atenció integral per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual
t Ciutats intermèdies
t Programa de suport a l’habitatge
t Taula local d’habitatge i pobresa energètica
t Sistema de soporte comunitario Miravalles
t Trabensol

La Llavor
https://masoveriaurbana.wordpress.com/
Promou

La M.U.L.A
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
Descripció de la innovació

Iniciativa d’accés a l’habitatge de joves a través del model de masoveria urbana a Lleida.
Cal Cases
http://calcases.info/
Promou

Can cases SCCL
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
Descripció de la innovació

Un projecte de vida col·lectiva i en comunitat, una cooperativa d’habitatge basada en el
model de cessió d’ús.
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INNOVACIONS FINALISTES
APRES
http://www.fundacioabat.cat/2018/10/18/el-treball-amb-persones-alliberades-i-en-...
Promou

Fundació Privada Sant Antoni Abat
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
Descripció de la innovació

Habitatge d’acollida temporal per a persones en risc d’exclusió social, exinterns
penitenciaris, etc., acompanyat d’un pla de treball individualitzat i intensiu.
COV - Cooperativa obrera de Viviendas
https://www.cov-elprat.com/
Promou

Cooperativa obrera del Prat (COV)
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
Descripció de la innovació

Cooperativa d’habitatge amb més de 50 anys d’història donant solucions a més de milers
de socis joves a través de cooperatives de consum, caixa de crèdit, mútua de decessos,
escola pedagògica activa, etc. Actualment, dona resposta a socis grans oferint centres
de dia i atenció domiciliaria.
La Borda
http:/ / www.laborda.coop/ca/
Promou

Habitatges la Borda, SCCL
Àmbit d’actuació

Tercer Sector
Descripció de la innovació

Cooperativa d’habitatges mixta de persones consumidores i usuàries en règim de cessió
d’ús amb l’objectiu de facilitar a les seves sòcies i socis l’accés a un habitatge de caràcter
social, econòmic i ambientalment sostenible.
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INNOVACIONS FINALISTES
Atenció integral per evitar la pèrdua de l’habitatge
habitual
http://www.ccapenedes.cat/menu-enllacos/temes-dhabitatge
Promou

Servei d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Àmbit d’actuació

Municipal
Descripció de la innovació

Atenció integral centrada en les persones (acp-pcc) per evitar la pèrdua de l’habitatge
habitual o facilitar-ne l’accés. Servei realitzat a partir del treball conjunt entre
Habitatge i Serveis Socials, amb la col·laboració d’altres comarcals, com ara les àrees de
Consum i Ocupació o els jutjats de Vilafranca.
Ciutats intermèdies
http://www.ceut.udl.cat/ciutats-mitjanes-i-intermedies/
Promou

Ajuntament de Lleida, Càtedra UNESCO i Universitat de Lleida
Àmbit d’actuació

Municipal
Descripció de la innovació

Comissió informativa de polítiques de la gestió i la promoció de la ciutat i la sostenibilitat.
Ha analitzat la planificació i la gestió del desenvolupament urbà sostenible de les ciutats
petites i mitjanes.
Programa de suport a l’habitatge
https://www.elprat.cat/
Promou

Ajuntament del Prat de Llobregat i Fundació Habitat3
Àmbit d’actuació

Municipal
Descripció de la innovació

Creació d’un parc d’habitatges d’inclusió social adreçat a famílies en risc d’exclusió, amb
un treball transversal i un abordatge conjunt amb la F. Hàbitat3, l’Oficina Municipal
d’Habitatge i el Servei d’Acció Social.
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INNOVACIONS FINALISTES
Taula local d’habitatge i pobresa energètica
https://www.gramenet.cat/archivo-temporal/archivo-basura/pla-local-per-la-inclusio-socialplis/taules-sectorials-dinclusio-social/taula-local-dhabitatge-i-pobresa-energetica/
Promou

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Àmbit d’actuació

Municipal
Descripció de la innovació

Espai de treball en què es reuneixen els agents clau, tant del mateix Ajuntament com
del Tercer Sector social i d’altres administracions o organismes, per tal de tractar les
problemàtiques sobre l’habitatge de forma integral.
Sistema de soporte comunitario Miravalles
https://issuu.com/arquitectostandem/docs/producto_1-hv_low
Promou

Ajuntament de Curridabat (Costa Rica)
Àmbit d’actuació

Internacional
Descripció de la innovació

Model basat en cinc dimensions: convivència, hàbitat, infraestructura, biodiversitat i
productivitat. Mitjançant la participació ciutadana activa processos de transformació a
partir del disseny, l’urbanisme i l’autoconstrucció d’espais públics.
Trabensol
http://trabensol.org/
Promou

Cooperativa Trabensol (Madrid)
Àmbit d’actuació

Internacional
Descripció de la innovació

Centre Social de Convivència per a gent gran. Projecte de cohabitatge sènior pioner a
Espanya format per un grup de persones que decideixen participar d’una forma diferent
de planificació en els principis del cooperativisme i la participació dels participants i les
activitats i la diversió.
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EL JURAT D’EXPERTS
Un jurat d’experts format per persones involucrades directament amb el repte definit
ha seleccionat les innovacions que es presenten. Aquestes són les persones que n’han
format part:
Montsina Llimós

Membres de SUMAR:

Regidora de promoció econòmica,
Ajuntament de Ripoll.

Joan Busquets

Helena López

Gestora tècnica de les polítiques
d’habitatge, Ajuntament de Ripoll.
Joffre López

Sociòleg, HABITUS SCP i Neopolis.
Paula Martí

Arquitecta-Urbanista, Celobert.
Joana Mundó

CEO, EcoServeis
Sergio Nasarre-Aznar

Professor, Càtedra UNESCO d’Habitatge
de la Universitat Rovira i Virgili.
Joan Nogué

Arquitecte a onl arquitectura.
Betlem Parés

Coordinadora de l’Àrea de Serveis
a les Persones i Promoció Econòmica,
Ajuntament de Manlleu.
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Cap de Departament de l’Àrea de
Serveis Socials, Consell Comarcal de la
Selva.
Anna Casamitjana

Coordinadora d’atenció comunitària,
Consorci d’Acció Social de La Garrotxa.
Gemma Clapes

Cap dels serveis socials bàsics,
Ajuntament de Girona.
Judith Espuche

Directora de l’Oficina Municipal
d’Habitatge, Ajuntament de Girona.
Angi Ramos

Oficina Local d’Habitatge Comarcal,
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

15 de març de 2019

CosmoCaixa Barcelona

CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL

2019

L’HABITATGE, UN DRET HUMÀ
COM GESTIONAR LA POLÍTICA D’HABITATGE COM A EIX VERTEBRADOR DE LA COMUNITAT?

programa
9,00 h

ACREDITACIONS

9,45 h

BENVINGUDA

10,00 h

5x10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL
t Sostre Cívic. Barcelona.
t APROP. Ajuntament de Barcelona.
t Habitem tots! Fundació SER.GI.
t La Fàbrica de la Transició. Ajuntament d’El Catllar (Tarragonès).
t CLT Network. Community Land Trust (Regne Unit).

11,00 h

PAUSA

11,30 h

5x10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL
t Primer la Llar. Fundació Arrels.
t Dona vida als pisos buits. Ajuntament de Sabadell.
t Equinocci. Punt de Referència.
t Habitatge d’inclusió social i lloguer assequible. Ajuntament de Calella.
t KAPS - Kolocation à Projects Solidaires. AFEV França.

12,30 h

SPEED NETWORKING
Vols més informació d’algun projecte? En aquest espai tindràs l’oportunitat
de parlar amb 3 ponents, en torns de 20 minuts de durada.

14,00 h

FI DE LA JORNADA
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Notes
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www.sumaracciosocial.cat

#10x10innovacio
@sumar_asc

Organitza:

Amb el suport de:
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