
Presentació de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge 

 

L’accés de tothom a un habitatge digne i el seu gaudi estable, assequible i sostenible és un dels 

reptes més urgents i complexos que afronten els agents públics i privats en les societats actuals 

i que s'ha assumit internacionalment en l'Objectiu 11 com un pilar fonamental de l'Agenda 2030 

de Nacions Unides referent als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest repte 

incideix fortament en el disseny de polítiques públiques i en el seu desplegament normatiu i 

genera un cabal molt considerable de recerca bàsica i aplicada, de gran transversalitat, que cal 

enfortir i desenvolupar 

 

La naturalesa de la crisi d'habitatge és polièdrica, en la mesura que és un problema enrevessat, 

interconnectat amb d´altres, urgent, és sistèmic i complex,  que no ha estat tradicionalment a 

casa nostra objecte acadèmic d´atenció principal, malgrat els meritoris esforços ja desplegats i 

que cal aplegar, enfortir i desenvolupar .  

 

Per tot això, es requereix un enfocament integral des de les diferents disciplines que investiguen 

i intervenen la realitat de l'habitatge. I en aquesta tasca resulta essencial el paper de les 

universitats públiques, com a centres de recerca, docència i transferència de coneixement, i de 

les administracions públiques, com a unitats de disseny i implementació de polítiques públiques 

en servei a l´interès general, a desenvolupar en col·laboració amb el sector privat. 

 

En conseqüència, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la 

UPF, la UPC, la UAB i la UB, han acordat recentment la creació d’una càtedra universitària que 

abordi les diverses problemàtiques vinculades a l’habitatge a fi de col·laborar en la promoció de 

polítiques públiques d'habitatge innovadores i basades en l'evidència, mitjançant programes de 

formació, recerca, avaluació i difusió en aquest camp del coneixement. La càtedra tindrà seus 

en les quatre universitats, essent la de referència la ubicada a la UPC, treballant conjuntament, 

amb el món acadèmic de la resta de l´estat i també a nivell europeu i internacional per tal de 

generar coneixement d´alt nivell, ensenyar-lo i transferir-lo. 

 

Una de les aspiracions de la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge és formar un grup 

transdisciplinari de persones investigadores, interessat en aprofundir en l’intercanvi de 

coneixements, recerques i experiències útils per al disseny de les polítiques i instruments en 

matèria d'habitatge.  

 



La presentació de la Càtedra tindrà lloc el proper 28 de febrer, a les 18.30 hores, a Sala de Graus 

Albert Calsamiglia, edifici de Roger de Llúria, Campus de Ciutadella, de la Universitat Pompeu 

Fabra.  

Hi haurà la possibilitat de seguir la sessió en aquest enllaç:  

 

Si us plau, inscriu-te: https://forms.gle/pbo68yNzKvFNrg6z8  

 

T’hi esperem!  

 

Josep Maria Montaner 

Josep Ferrer 

Montserrat Pareja – Juli Ponce 

Judith Gifreu  

Co-directors de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (UPC-UPF-UB-UAB) 

https://forms.gle/pbo68yNzKvFNrg6z8

