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Les jornades tindran lloc a:

l’ESPAI JOVE LA FONTANA
Carrer Gran de Gràcia, 190 / Barcelona

INSCRIU-TE:
gentrificacio@graciabcn.cat  
Tel. 935 666 542

La gentrificació és un fenomen pel qual un barri canvia la 
seva població històrica per un grup social diferent, amb més  
capacitat adquisitiva, fet que pot comportar una modificació 
de l’aspecte formal i de les activitats tradicionals del barri. 
Barcelona, així com els barris del districte de Gràcia, i d’altres 
barris de les principals ciutats d’arreu del món, es troba 
immersa en aquestes dinàmiques. Per això és important 
conèixer les peculiaritats del fenomen, discutir els factors  
i condicionants, i reflexionar sobre com assegurar el dret a  
la ciutat de tots els seus i les seves habitants.

 

Aquestes jornades volen ser un espai de trobada per entendre 
el fenomen de la gentrificació, contextualitzar el marc 
legislatiu, reconèixer les dinàmiques i les transformacions en 
altres ciutats, informar i debatre sobre les eines necessàries 
i els recursos existents. I, sobretot, compartir les respostes, 
tant a nivell dels moviments socials com de les pròpies 
administracions, per cercar estratègies comunes de tots els 
agents implicats i donar respostes a aquest fenomen  per 
poder guanyar els barris per a tot el veïnatge.

 

A les jornades us proposem taules de debat i tallers 
de treball en grup sobre els cinc barris del Districte de 
Gràcia, on hi participen associacions de veïns i veïnes, 
representants del teixit associatiu de Gràcia, professionals 
del món de l’urbanisme, de la sociologia i  de l’habitatge, 
experts i expertes de Barcelona, Sabadell, París o Berlin i 
representants municipals. Us hi esperem!



DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE DISSABTE 1 DE DESEMBRE

Acreditacions

Presentació de les Jornades
Intervendran les entitats del grup de treball i dels diferents barris 
del districte.

A càrrec de: 

Iru Moner / Assemblea de Vallcarca

Cesca Sancho / Associació de Veïns Park Güell-La Salut-Sanllehy

Manuel Romero / Associació de Veïns del Coll- Vallcarca

Toni Ramon / Plataforma veïnal Gràcia cap on vas?

Lluis Lumbreras / Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan

Taula rodona: L’exclusió de veïnat i comerciants dels nostres barris
Contextualització. Fenomen i multicauses de la gentrificació. 

A càrrec de: 

Laura Calbet / Urbanista i investigadora a l’Institut Leibniz 
d’Investigació Socioespacial de Berlín 

David Bravo /  Arquitecte de Barcelona 

Moderadora: Laia Altarriba / Periodista

Taula rodona: Respostes des del municipalisme
Estratègies i contribucions des de l’òptica municipalista davant  
la gentrificació. 

A càrrec de: 

Ian Brossat / Regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de París 

Vanesa Valiño / Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona 

Glòria Rubio / Regidora d’Habitatge, Participació Ciutadana i 
Mediació i intervenció comunitària de l’Ajuntament de Sabadell

Moderador: Oriol Hosta / Lluïsos de Gràcia

18.00 h

18.30 h
 

19.00 h

 

20.00 h

Taula rodona: Diagnòstic de l’exclusió als barris de Barcelona
La importància de disposar i treballar amb les dades per tal 
de generar mesures antigentrificació i donar respostes a 
l’encariment de l’habitatge, la turisficació, els desplaçaments 
de població, l’adulteració de l’ús residencial, etc.

A càrrec de: 

Iolanda Fresnillo / Llicenciada en Sociologia, investigadora, 
activista i consultora

Marius Boada / Director de l’Oficina municipal de dades  
de l’Ajuntament de Barcelona

Sergio Porcel / Cap de l’Àrea de Societat de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Moderador: Toni Ramón / Plataforma veïnal Gràcia cap on vas?

PAUSA

Taula rodona: Propostes pel dret a l’habitatge
Acomplir l’objectiu de la Llei pel Dret a l’Habitatge (2007):  
15% de parc de solidaritat urbana el 2027. Ordenació, reforç 
del parc públic. Coproducció social de solucions mixtes (públic-
privades-comunitàries).

A càrrec de: 

Núria Colomé / Arquitecta urbanista de Celobert cooperativa 

Lucia Martin / Activista pel dret a l’habitatge i diputada al 
Congrés dels Diputats 

Lidia Posada / Advocada i membre de la Comissió ILP (Iniciativa 
Legislativa Popular) de la Coordinadora de Vivienda de Madrid 

Moderador: Iru Moner / Assemblea de Vallcarca

PAUSA-DINAR
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Tallers de treball en grup 

TALLER 1 / El dret a l’habitatge i la lluita contra la gentrificació  
a Vallcarca i Els Penitents  
Contextualització de la situació a Vallcarca. Experiències i accions 
globals. Plans, recursos i eines de l’administració. Projectes i lluites 
veïnals. La resposta de la societat civil.

TALLER 2 / El dret a l’habitatge i la lluita contra la gentrificació  
a Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot-Gràcia Nova
Contextualització de la situació als barris de la Vila de Gràcia i Camp 
d’en Grassot-Gràcia Nova. Experiències i accions globals. Plans, 
recursos i eines de l’administració. Projectes i lluites veïnals.  
La resposta de la societat civil.

TALLER 3 / El dret a l’habitatge i la lluita contra la gentrificació  
a La Salut i El Coll
Contextualització de la situació als barris de La Salut i El Coll. 
Experiències i accions globals. Plans, recursos i eines de l’administració. 
Projectes i lluites veïnals. La resposta de la societat civil.

Cloenda. Conclusions dels tallers i de les jornades

Projecció de “Citizen Jane: Battle for the City” (documental) 

La teòrica de l’urbanisme i activista Jane Jacobs narra la seva  
batalla contra l’oficial que va redissenyar l’àrea metropolitana  
de Nova York, Robert Moses.

Durant les jornades també hi trobareu:

1. Espai d’informació de l’oficina d’habitatge de Gràcia i altres recursos.

2. Servei de traducció simultànea.

3. Espai familiar de cura dels infants.


