Jordi Bosch presenta dues ponències al congrés de l’ENHR
Barcelona, 1 de setembre del 2022

El director de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), Jordi Bosch, ha
presentat dues ponències en dos dels ‘workshops’ organitzats en el marc del congrés Barcelona
ENHR 2022, que se celebra aquests dies a la nostra ciutat.
La primera de les intervencions ha estat en el taller sobre ‘El rol dels observatoris de
l’habitatge a Europa: unint forces per un habitatge millor’, codirigit per ell mateix i Alice Pittini,
del Housing Europe Observatory, organisme amb seu a Brussel·les.
Durant el debat s’ha palesat l’existència d’un nombre creixent d'observatoris d'habitatge a Europa
a tots els nivells (local, regional, nacional i global), nascuts amb l’objectiu de facilitar el
desenvolupament de polítiques d'habitatge millors i més efectives mitjançant un enfocament sòlid
basat en l'evidència.
En aquest marc, el ‘workshop’ ha servit per revisar els obstacles actuals 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 per explorar com millorar
la coordinació entre els observatoris locals, regionals i nacionals d'habitatge, i el Housing Europe
Observatory.
La segona intervenció de Bosch en el congrés de l’ENHR ha estat en el ‘workshop’ dedicat a
l’Habitatge del sud d’Europa, en el qual ha presentat la ponència sobre ‘Exclusió residencial
de la dona a Espanya’.
El congrés Barcelona ENHR 2022, que se celebra del 30 d’agost al 2 de setembre, ha reunit a
Barcelona uns 400 assistents en la que es considera una de les trobades més importants del
món dels investigadors en l’àmbit de l’habitatge.
En aquesta ocasió, la cita anual de l’European Network for Housing Research (ENHR) s’ha
centrat en el debat sobre la lluita pel dret a l’habitatge, les pressions de la globalització i
l’assequibilitat d’habitatges a les ciutats.
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