Xarxa per a l’observatori de la situació de la població
gitana procedent de l’Est d’Europa a Catalunya

Inscripcions

Les places són limitades.
Per a inscriure’s cal enviar correu electrònic
amb les vostres dades, Entitat i telèfon a:
romest@vincle.org

Participen: APROAPE, Equip medi obert de Bcn-4
de Justícia Juvenil, Equip serveis socials d’atenció
primària de Poble Nou de l’Ajuntament de Barcelona, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundación Secretariado Gitano, OPAI (Ajuntament de Barcelona), PROGESS SL, SISFArom (Ajuntament de
Barcelona), Treball social del Centre d’Atenció
Primària del CAP Sta. Rosa de Sta. Coloma de
Gramenet, Unitat Bàsica d’Atenció a la Infància de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, VINCLE- Associació
per la recerca i l’acció Social.

VINCLE, Associació per a la recerca i l’acció
social
C. Marina, 164 pral. 1ª 08013 BCN
Telf. 93 268 79 39
Fax. 93 268 79 37

HABITATGE I FAMÍLIES
GITANES DE L’ EST
14 de desembre de 2016

Lloc
C. Cívic Pati Llimona
C. Regomir, 3 BCN
Telf. 93 256 61 00
http://patillimona.net/on-som/

III Jornades OBRINT PORTES

Promou i coordina:

CC. Pati Llimona, Barcelona

Amb la col·laboració de

romest@vincle.org
www.ROMEST.cat
@romest13

PROGRAMA ______________________________________________________________ _______________________________

A les Jornades “Obrint Portes” celebrades
el 19 de novembre de l’any passat, es va posar en evidència la importància de l’habitatge
a les estratègies d’inclusió social i en
l’exercici de la ciutadania, així com de les
dificultats que aquest col·lectiu presenta en
relació a aquest àmbit.
Arran d’això la Xarxa ens hem proposat
treballar monogràficament aquest tema.
Hem fet una recollida de dades i hem observat com la forma d’afrontar la situació ha
anat canviant en aquests darrers anys: a
l’inici les famílies pagaven preus alts i abusius
en pisos o habitacions de lloguer, i darrerament moltes estan en règim de “lloguer enganyós”, és a dir paguen a algú per
l’ocupació d’un habitatge.
Junt a això observem com els municipis van
incorporant polítiques d’habitatge que procuren donar resposta a l’emergència habitacional que ha pres rellevància en motiu de la
crisi actual. En aquesta Jornada-Taller volem
identificar quines poden ser les perspectives
d’intervenció sota l’òptica de l’actual desplegament de la llei 24/2015 i de les polítiques
d’habitatge municipals

9:30

Acreditacions

10:00

Presentació de la Jornada. Sr. Francesc
Rodríguez, director de VINCLE.

12:30

Possibles respostes institucionals
als reptes plantejats i recursos
factibles
-Sr. Joan Batlle. Director àrea social
Agència de l’habitatge de Catalunya
-Sr. Gerard Capó. Director tècnic ús
digne de l’habitatge. Ajt. Barcelona
-Sra. Marta Olaria. Responsable Administracions Públiques i Àrea Social.
Fundació Hàbitat3
Modera: Sra. Francina Planas, VINCLE,
coordinadora de la Xarxa Romest.

13.30

Dinàmica conclusiva. Camins a
recorrer.
World-cafè

14:00

Fi Jornada i agraïments.

La Intervenció amb les famílies gitanes procedents de l’Est Europeu en el
mac del Pla Integral del Poble Gitano
de Catalunya. Sr. Ramon Vilchez. Responsable del Programa d’Atenció a la Comunitat Gitana del Departament de Treball
i Assumptes Socials i Família. Generalitat
de Catalunya.
10:20

Mapa de l’habitatge des del coneixement de les Entitats i seveis de la
Xarxa ROMEST. Sra. Francina Planas,
VINCLE, coordinadora de la Xarxa Romest.
Evolució en l’accés a l’habitatge i mobilitat de les famílies gitanes de l’est.
Sr. Oscar López. Investigador de la UAB.

11:00

Experiències i procesos locals:
-Sra. Neus Borrell. Servei de mediació i
prevenció de conflictes i suport a l’acollida.
Consorci Salt-Gironès. VINCLE.
-Sra. Mihaela Tudoran. Fundación Secretariado Gitano.
-Sr. David Gualda. Equip de mediació i suport a les comunitats de Sta. Coloma PROGESS.
Modera: Sr. Miquel Torres, VINCLE, tècnic
Xarxa Romest.

12:15

Descans

