El programa de la Jornada és el següent:

IV. Programa
9.00 h: Recepció d'assistents
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.15 a 9.30 h: Presentació i benvinguda:
- Sra. Viviana de Sans, vicepresidenta 1a i consellera del Departament de Transparència,
Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge del Consell Insular d'Eivissa.
- Sra. Pilar Costa, consellera de Presidència del Govern Balear.
- Sr. Vicent Torres, president del Consell Insular d'Eivissa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.30 a 9.35 h: Presentació del blog «El dret a l’habitatge des d'una perspectiva
social»
- Sra. Lydia Jurado, consellera de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb
Entitats i Associacions del Consell Insular d'Eivissa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.35 a 09.55 h:
«Informe sobre la situació de l'habitatge a Eivissa i Formentera»
- Sra. Maite Barchín, treballadora social de Càritas.
09.55 a 10.15 h:
«El pes de l'habitatge a l'exclusió social»
- Silvina Carrillo, treballadora social de Creu Roja.
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10.15 a 10.45 h:

«Mecanismes legals i socials de defensa del deutor hipotecari»
- Sr. Víctor Cornell, advocat de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, PAH, Mallorca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.45 a 11.05 h:
«Dos mesos de l'Oficina de l’IBAVI a Eivissa: dades i perspectives»
- Sra. Lucía Prats Maffin, directora de l’oficina de l’IBAVI a Eivissa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05 a 11.30 h:
«Perspectiva municipal del problema de l'habitatge a l'illa d'Eivissa»
- Xavier Vilamanyà, Director Àrea Benestar Social Ajuntament d’Eivissa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.30 a 12.00 h:
«Foment de l'Ajuda a l'Habitatge»
- Sr. Casimir Gòdia, director general d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de
Territori i Mobilitat del Govern les Illes Balears.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 a 12.30 h: Descans i esmorzar amb productes locals i de comerç just
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.30 a 12.35 h presentació del bloc «Dret a l'Habitatge des de la perspectiva dels
lloguers turístics»
- Sr. Vicent Torres Benet, director insular de Turisme del Consell d'Eivissa
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12.35 a 13.00 h:
«Pel dret a l’habitatge»
- Sr. Luis Gonzaga, president de l’Asociación de Afectados por los Alquileres de Ibiza
- Sr. José Espartero, informàtic de l’Asociación de Afectados por los Alquileres de Ibiza
- Sra. Naihara Cardona, jurista de l’Asociación de Afectados por los Alquileres de Ibiza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 a 13.30 h:
«El dret a l'Habitatge i el Pla d'Allotjaments Turístics a Barcelona»
- Sr. Jaume Barnada, director de Promoció d’Habitatge Social, de la Regidoria d’Habitatge
de l'Ajuntament de Barcelona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.30 a 13.50 h:
«Eivissa, territori limitat y rescursos exprimits»
- Sr. Jordi Salewski, Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13:50 a 14:15 h:
«El dret a l'Habitatge dins el model turístic de la nostra illa»
- Sra. Ángeles Nogales, gerent de la Fundació Turística d'Eivissa i Formentera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.15 a 14.45 h:
«Com afrontar una realitat existent des de l'administració»
- Sra. Pilar Carbonell, directora general de Turisme del Govern de les Illes Balears
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14.45 a 15,00 h:
Conclusions i tancament de la Jornada
- Sra. Viviana de Sans, vicepresidenta 1a i consellera del Departament de Transparència,
Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge del Consell Insular d'Eivissa.
- Sr. Vicent Torres, president del Consell Insular d'Eivissa.

