
 

 

 

 
 
Carme Trilla i Bellart 
 
 
 
Carme Trilla Bellart és economista i  ha assumit responsabilitats, majoritàriament en 
el sector públic, i com a consultora privada, totes elles relacionades amb el sector 
de l’habitatge i sempre dins de l’especialització que ha anat consolidant d’anàlisi del 
sector immobiliari i de la construcció d’habitatges, des dels vessants social, 
econòmic i de polítiques públiques. En el període de treball autònom va tenir ocasió 
de rebre encàrrecs d’administracions locals i autonòmiques que li van permetre 
conèixer amb profunditat les diverses problemàtiques d’habitatge en el territori.  
 
Actualment està jubilada i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona en temes 
d’habitatge social i habitatge d’inclusió, i dirigeix el SERVEI DE MEDIACIÓ EN 
L’HABITATGE per atendre famílies amb problemes greus de sobre-endeutament. I 
també en el nou programa PAIDÓS de prevenció de la pobresa infantil cronificada. 
Des del mes de octubre del 2012 fins al juny del 2014 ha estat Cap d’Acció Social 
de Càritas Barcelona. 
 
Des de l’any 2004 i fins al gener del 2011 va ocupar els càrrecs, primer de Directora 
general d’Habitatge i, després, de Secretària d’Habitatge, del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Durant aquests dos mandats va 
impulsar, entre altres normes, la Llei del dret a l’Habitatge, aprovada pel Parlament, 
el desembre del 2007, i el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, signat el mes 
d’octubre del 2007. 
 
Al llarg del temps ha efectuat col·laboracions amb diverses universitats, com la de 
Barcelona, la Pompeu Fabra, l’Autònoma de Barcelona, la de Girona, i la Politècnica 
de Barcelona, en la organització i realització de cursos sobre el sector immobiliari i 
la política d’habitatge. 
 
Ha col·laborat en revistes especialitzades amb la redacció d’articles i estudis sobre 
qüestions d’habitatge. I és autora de diversos llibres sobre el mercat immobiliari a 
Catalunya i sobre la incidència de les polítiques d’habitatge en la demanda i 
necessitats de la societat.   
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