Laia Forné Aguirre
Barcelona, 22-8-1981
Assessoria de la Regidoria de Participació i Territori
Formació acadèmica
- Gener 2008
Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en gestió de la ciutat. Adreça:
Jordi Borja i Manuel Herce.
- Juny 2006
Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciatura de Sociologia
Trajectòria professional
- Novembre 2014 - maig 2015
Elaboració del Pla local d’habitatge de Vilanova del Camí. Ajuntament de
Vilanova del Camí i Diputació de Barcelona, en col·laboració amb Portacabot,
laCol i La Hidra Cooperativa.
- Octubre 2014 - abril 2015
Procés participatiu “Quina Gràcia” per a la modificació del Pla d’usos del
districte de Gràcia. Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb Raons
Públiques, La Hidra Cooperativa i [urbanIN+].
- Octubre 2014 - febrer 2015
Procés participatiu “Despertem Cal Badia” per a la definició dels usos i la gestió
de l’equipament juvenil Cal Badia a Igualada. Ajuntament d’Igualada i Diputació
de Barcelona, en col·laboració amb laCol.
- Març 2013 - maig 2014
Disseny, assessoria tècnica i acompanyament als veïns del barri del Poblenou
en el procés participatiu "Fem Rambla" per a la definició dels usos i el disseny
de la rambla del Poblenou, en col·laboració amb [urbanIN+].
- Novembre 2013 - juny 2014

Assessorament, estudi i propostes per a la mobilització del parc desocupat
d'habitatges del municipi de la Garriga. Ajuntament de la Garriga i Diputació de
Barcelona, en col·laboració amb Portacabot i laCol.
- Juny 2013 - octubre 2013
Consultoria externa per a l’aplicació de l’Índex d’Inclusivitat Local (IdI) a cinc
municipis del País Basc. Govern Basc, en col·laboració amb [urbanIN+].
- Octubre 2010
Tallers participatius per a l’elaboració de la “Cartografia de punts sensibles de
la ciutat de Cornellà de Llobregat”. Ajuntament de Cornellà de Llobregat CIRD, en col·laboració amb Anna Bofill i [urbanIN+].
- Juny 2007
Elaboració de la Guia didàctica sobre habitatge al barri de la Torrassa de
l'Hospitalet de Llobregat (Catalunya. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Experiència professional internacional
- Març 2011 - juny 2013
Projecte d'hàbitat i desenvolupament local a Cuba. Assessoria al projecte
“Hàbitat 2: indicadors d'hàbitat a Cuba”. Agència Suïssa per al
Desenvolupament i la Cooperació (Cosude).
Experiència laboral a l’administració pública
- Maig 2010 - juliol 2014
Agència de l'Habitatge de Catalunya - Tècnica de Barris. Àrea de Barris amb
projectes. Direcció de Programes Socials d'Habitatge - Departament de
Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya.
- Novembre. 2008 - maig 2010
ADIGSA, SA. Responsable de Relacions Externes de la Unitat Operativa
d'Habitatges de Cessió. Empresa Pública - Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
- Març 2005 - octubre 2005
Tècnica a l'oficina de reallotjament i atenció als afectats per l’esfondrament
d'habitatges al barri del Carmel (Barcelona). ADIGSA, S A - Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
Informació addicional
- Novembre 2010 - novembre 2011
Beca de recerca “Elaboració de la prova pilot de la Guia d’Inclusivitat Local per
a barris i municipis”. Institut Català de les Dones (ICD) - Generalitat de
Catalunya, en col·laboració amb [urbanIN+].
- Gener 2008 - novembre 2009
Beca de recerca: ”Elaboració d'indicadors de gènere per implementar
polítiques d'equitat a la planificació territorial”. Institut Català de les Dones
(ICD) - Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb urbanIN.

- Setembre 2013 - maig 2014
Coinvestigadora en la recerca “Comuns urbans a Barcelona” amb l’Observatori
Metropolità de Barcelona.
- Gener 2008
Coautora de la tesina punt 6: urbanisme inclusiu en la Llei de barris de
Catalunya”. Màster de gestió de la ciutat. UPC,
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