Inscripcions
La inscripció és gratuïta, però cal formalitzar-la enviant un correu
electrònic abans del dia 23 de juny a l’adreça
elbuscador@ccmareseme.es indicant:
Nom, adreça, telèfon, correu electrònic i institució o entitat a la qual
es pertany
Per a qualsevol dubte truqueu al 93 741 16 16 (extensió 3)
Es lliurarà certificat d’assistència a les persones que hi assisteixin
Dia 30 de juny de 2004
Hotel Ciutat de Mataró (c/ Camí Ral, 648)
Adreçat a tècnics/ques i regidors/res de Joventut i Urbanisme de
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Obert a altres professionals i estudiants.
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9.30 h

Lliurament d’acreditacions i documentació

9.45 h

Presentació de les jornades a càrrec de la Sra. Marta Rosàs, Secretària General
de Joventut, i l’Il.lm. Sr. Pere Almera, president del Consell Comarcal del
Maresme

?

jornada de formació en habitatge i joventut

13.30 h Dinar

10.00 h Diagnosi de la situació de l’habitatge a Catalunya, i presentació de les actuacions
de la Generalitat en matèria d’habitatge

16.00 h Taula d’experiències. Part I: Iniciatives de l’administració local
— Gestió del sòl i promoció pública d’habitatges
— Lloguer i mobilització de l‘habitatge
— Adjudicació d’habitatges de protecció oficial
17.00 h Pausa

10.30 h El context de l’emancipació juvenil: la dificultat d’accés a l’habitatge
11.30 h Pausa
12.00 h Marc competencial: delimitació de les competències municipals en els àmbits de
joventut i habitatge. De l’autonomia local a la cooperació institucional

17.15 h Taula d’experiències. Part II: Iniciatives ciutadanes i d’entitats privades
— Participació ciutadana en el disseny de polítiques d’habitatge
— Cooperatives d’habitatge
— Intermediació en l’habitatge i lluita contra el frau
18.30 h Conclusions i cloenda de les jornades

