
• Comencen les obres de 160 habitatges en dret de superfície a Horta - Guinardó 
 El passat 13 maig l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, acompanyat del delegat d'Habitatge, Antoni 

Sorolla van col·locar la primera pedra de la promoció d'habitatges en règim de dret de superfície a 
l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya, núm. 57. L'edifici, promogut pel Patronat Municipal de 
l'Habitatge, consta de 160 habitatges, 213 aparcaments per a cotxes, 16 places per a motocicleta i 9 
locals. Els habitatges se sumen als més de 800 habitatges en dret de superfície que l'Ajuntament de 
Barcelona està impulsant per tota la ciutat. Podeu saber més sobre la promoció clicant aquí i sobre el 
dret de superfície podeu consultar el darrer Qüestions d'Habitatge del PMHB clicant aquí 

  
 

• S'inicien les obres per a 27 habitatges protegits a Hostafrancs 
 El 19 de maig es van iniciar les obres de 27 habitatges de protecció oficial de règim general 

promoguts per la FAVB i SOGEUR en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Els habitatges 
es troben ubicats als carrers Leiva i Cap de Guaita del barri d'Hostafrancs i contemplaran la 
instal·lació de plaques solars. Per més informació (cliqueu aquí)  

  
 

• Informe continu del sector de l'habitatge d'abril de 2010 
 Resum actualitzat dels principals indicadors sobre la conjuntura macroeconòmica, el sector de la 

construcció, la producció i el finançament dels habitatges, el mercat immobiliari, i els ajuts al 
pagament del lloguer i a la rehabilitació del mes d'abril clicant aquí 

 
 

• Jornades sobre Habitatge durant aquest mes de maig  
 La primera setmana del mes de maig va concentrar tres jornades relacionades amb els aspectes 

socials de l'habitatge. El 4 de maig es va realitzar la jornada "Reptes i respostes a l'exclusió 
residencial" on es va presentar l'estudi sobre l'Anàlisi de l'exclusió social residencial a Catalunya (més 
informació) i va comptar amb la presència de la Secretaria d'Habitatge, Sra. Carme Trilla. El 5 de maig 
la Plataforma pel dret a un habitatge digne, membre del CHSB, va organitzar una jornada de debat 
sobre "Present i Futur de les polítiques socials d'habitatge" amb la participació també de la 
Secretaria d'Habitatge i el Delegat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Antoni Sorolla (més 
informació) . Finalment el 6 de maig es va realitzar la Conferència Europea sobre "Drets a l'Habitatge: 
de la Teoria a la Pràctica" organitzada per la UB, FEANTSA i l'Associació ProHabitatge, membre del 
CHSB, on va participar el Sr. Joan Batlle Bastardas, Director de la Unitat operativa d'Habitatge 
Social d'ADIGSA. (més informació) 

 
 

• Vuitena reunió de seguiment del Pacte Nacional per l'Habitatge 
 El 5 de maig es va realitzar la vuitena reunió de seguiment del Pacte Nacional per l'Habitatge on es 

va posar de relleu que en només dos anys i mig de Pacte, ja s’ha assolit un 70% de les 180 
mesures previstes per al període de deu anys (2007-2016), de manera que només en queda el 30% 
per acomplir en els pròxims 7 anys i mig. Podeu trobar aquesta informació clicant aquí     

  
 

• La Sociedad Pública del Alquiler llogarà habitatges de les caixes d'estalvi  
 La Sociedad Pública del Alquiler (SPA) depenent del Ministerio de la Vivienda i la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros (CECA) van firmar el pasta dia 24 de maig un conveni marc de 
col·laboració per dinamitzar el mercat del lloguer mitjançant la inclusió de part dels actius 
immobiliaris de les caixes d’estalvi. Més informació clicant aquí 
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