
 

NOTA DE PREMSA 
 

El derecho a la ciudad y la casa lat(ina) 
 

La Demarcació de Barcelona del COAC  
inaugura una exposició sobre el dret a l’habitatge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a 4 d’octubre
d’Arquitectes de Catalunya 
Picasso, l’exposició El dere
Investigaciones Arquitectóni
 
 
Evitar l’exclusió social 
Una ciutat que no generi
l’habitatge, que s’inclou din
per objectiu mostrar la con
marginació per arribar a la c
 
En aquesta línia, l’exposic
objectiu passant per tres mo
nous drets urbans. 
 
Així, partint dels models 
exclusió i segregació social
propostes per a la reconq
social—, així com exemples
l’Habitat International Coaliti
 
El derecho a la ciudad y la 
del Dret a la Ciutat, sorgid
urbans. 
 
Exposició:  El derecho a la ci
Dates:  Del 6 al 22 d’octu
Inauguració:  6 d’octubre a les 
Lloc:  Espai Picasso 
 (Plaça Nova, 5 – B
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Dem
 Tel. 93 268 84 95  
 Correu electrònic: comu
 de 2005 – La Demarcació de Barcelona del Col·legi 
(COAC) inaugura, el dijous 6 d’octubre a les 22 h a l’Espai 
cho a la ciudad y la casa lat(ina), organitzada per redIALA, 
cas para Latinoamérica. 

 exclusió social és possible. Sota la defensa del dret a 
s del sistema internacional dels drets humans, l’exposició té 
strucció de la ciutat a partir d’un procés que parteix de la 
iutadania. 

ió planteja una perspectiva diferent d’apropar-se a aquest 
ments: la segregació social, la recerca de la ciutadania i els 

encara vigents de desenvolupament —els quals generen 
 i d’espai—, El derecho a la ciudad y la casa lat(ina) ofereix 
uesta de l’espai públic —indispensable per a la integració 
 concrets de producció social d’hàbitat a través de casos de 
on (HIC). 

casa lat(ina) està basada en la proposta de la Carta Mundial 
a a Llatinoamèrica, que lluita pel reconeixement dels drets 

udad y la casa lat(ina) 
bre de 2005 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h). Accés gratuït 
22.00 h 

arcelona) 

arcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
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