
 

 Amb el suport de: 

 

Barcelona acull el congrés anual de la xarxa europea de 

recerca sobre l’habitatge (ENHR) 

 

Barcelona, 31 d’agost del 2022 

 

Barcelona acull aquests dies el congrés anual de la European Network for Housing Research 

(ENHR), una de les trobades més importants del món dels investigadors en l’àmbit de l’habitatge. 

Aquest congrés, que se celebra a la nostra ciutat del 30 d’agost al 2 de setembre -organitzat 

per l’Ajuntament de Barcelona i la mateixa ENHR, amb la col·laboració de l’Observatori 

Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), entre altres organismes- se centra enguany en 

la lluita pel dret a l’habitatge, les pressions de la globalització i l’assequibilitat d’habitatges a les 

ciutats. 

Entre altres qüestions, la trobada posarà sobre la taula els debats sobre: la lluita pel dret a 

l’habitatge, l’accés a l’habitatge davant l’expansió dels actors financers i econòmics en el mercat 

immobiliari, i els diferents models i evidències sobre els nous mecanismes de control dels 

lloguers. 

Així mateix, s’hi parlarà de com incrementar l’oferta d’habitatge assequible, de com afrontar el 

repte ecològic amb el disseny d’habitatges sostenibles, i dels nous reptes urbans com, per 

exemple, el turisme i la gentrificació. 

El congrés s’estructura en dos blocs: el New Housing Researchers Colloquium (NHRC) -30 

d’agost-, dirigit principalment a investigadores i investigadors que estiguin treballant en les seves 

tesis doctorals relacionades amb l’habitatge; i la Conferència anual de l’ENHR -del 31 d’agost 

al 2 de setembre-, dirigida a professionals de la recerca sobre habitatge i els sectors 

especialitzats per reunir-se, discutir enfocaments i resultats, i per comparar polítiques de països 

europeus. 

 

COMPARTIR EXPERIÈNCIES 

A banda dels debats, en el Barcelona ENHR 2022 s’han organitzat tallers per compartir 

experiències i investigacions sobre l’habitatge cooperatiu, la comparació de polítiques 

d’habitatge, sobre els barris i les comunitats vulnerables, energia i eficiència, sostenibilitat, 

l’habitatge social en el món global, les polítiques sobre sensellarisme i contra l’exclusió, i la 

situació de les persones refugiades, entre altres.  

Un dels ‘workshops’, organitzat directament per l’O-HB, tracta sobre ‘El rol dels observatoris de 

l’habitatge a Europa: unint forces per un habitatge millor’. Coordinat per Jordi Bosch, director de 

l’OHB, i Alice Pittini, del Housing Europe Observatory, té com a objectiu revisar els obstacles i 

els reptes als quals s’enfronten els observatoris de l’habitatge en aspectes com les dades 

d’habitatge, el seguiment i l’avaluació de polítiques d’habitatge, o la governança de l’habitatge; i 

explorar com millorar la coordinació entre els observatoris locals, regionals i nacionals de 

l’habitatge, i el Housing Europe Observatory. 

https://enhr.net/
https://enhr.net/
https://ohb.cat/
https://ohb.cat/
https://enhr.barcelona/


 

 Amb el suport de: 

 

 

INVESTIGADORS DE TOT EL MÓN 

De caràcter anual, el congrés de l’ENHR suposa un dels esdeveniments internacionals més 

importants en el camp de la recerca sobre habitatge, i reuneix investigadors d’universitats i 

centres de recerca d’arreu del món, que posen en comú i comparteixen les investigacions més 

punteres de l’àmbit internacional. 

L’ENHR és una organització multidisciplinària, formada per institucions i persones que es 

dediquen a la recerca sobre habitatge en tots els vessants. Es va crear el 1988 per proporcionar 

una plataforma organitzativa per a les institucions i persones d'Europa i d’altres països que 

participen activament en la investigació de l'habitatge. 

Actualment, compta amb prop de 1.000 membres a títol individual i gairebé 100 institucions que 

representen gairebé tots els països d'Europa. 

 


