
L’Escola és IGOP - UAB
 

L’Escola de Polítiques 
socials i Urbanes és un 
projecte de l’IGOP - UAB.

Volem remarcar aquest 
fet per assenyalar que 
l’Escola és també una 
porta d’entrada a l’IGOP, 
els seus equips i les seves 
activitats de recerca. 

Escola de
Polítiques
Socials i
Urbanes

EPSU
Passeig Urrutia, 17
08042 Barcelona 

Tel. 34 -93 407 62 03
Igop.bcn@uab.cat
http://igop.uab.cat

Equip:

Marta Bautista
igop.bcn@uab.cat

Ernesto Morales
ernesto.morales@uab.cat

Eva López
igop.bcn@uab.cat

Oscar Rebollo (coord.)
oscar.rebollo@uab.cat

INTRODUCCIÓ: En construcció....

Després de 6 anys de funcionament, l’Escola 
de Polítiques Socials i Urbanes (IGOP-UAB) es 
troba en un moment de redefinició del seu 
projecte. Moltes coses de les que hem fet fins 
ara continuaran, com els màsters, per exemple, 
però d’altres seran noves. Volem que siguin 
noves!!

El nou projecte no està tancat. Està en 
construcció i, com tantes coses en aquests 
moments, el seu esdevenidor dependrà 
d’aspectes que ara són encara incerts, com el 
finançament. Això sí, nosaltres ens hem posat a 
treballar amb la intenció de donar-li continuïtat 
i noves il·lusions a un projecte que considerem 
més necessari que mai. 

Aquestes línies, doncs, tenen únicament la 
intenció de donar a conèixer el punt en el qual 
ens trobem ara; per on van les nostres reflexions 
i els nostres objectius. Així que, en tant que 
document/projecte obert i en construcció, 
l’heu de rebre com una invitació a participar-
hi, a fer-hi aportacions i esmenes si s’escau, a 
mirar de trobar punts en comú i possibilitats 
de col·laboració, com una invitació a sumar 
esforços i energies, i aprofitar oportunitats.

L’Escola de Polítiques Socials  
i Urbanes (EPSU)

L’Escola de Polítiques Socials i Urbanes (EPSU) 
vol ser un centre per a la formació, el debat 
públic, la recerca i la innovació social que 
pertany al Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (IGOP-UAB).

Una part de l’activitat que s’hi desenvolupa 
al seu interior té a veure amb les activitats 
ordinàries de l’institut de recerca (estades de 
recercadors, reunions de projectes, jornades 
i presentacions vinculades a projectes de 
recerca i publicacions especialitzades, acollida 
de doctorands, i altres semblants) però la part 

principal de la seva activitat vol girar al voltant 
de tres eixos que son específics de l’EPSU: 
Formació, Debat Públic i Innovació Social.

1. FORMACIÓ 

Una de les potes centrals de l’Escola és la 
formació. Formació en l’àmbit de les Polítiques 
Socials i Urbanes; que és un àmbit molt ampli, 
cal dir. Pensem en tres tipus de formacions 
segons objectius perseguits, i públic al qual 
s’adreça. 

Formació Comunitària: 
Xerrades, tallers i cursos adreçats a la ciutadania 
i a les entitats i associacions.

Formació Professional: 
Màsters, postgraus i cursos especialitzats amb 
un clara vocació pràctica i professionalitzadora, 
insistint en aspectes tècnics i metodològics, però 
sense perdre de vista l’indispensable construcció 
de marcs teòrics i conceptual que ens ajudin 
a entendre el moment que estem vivint a les 
polítiques socials i urbanes.

Formació Acadèmica: 
Doctorat i Màsters de Recerca.

2. DEBAT PÚBLIC

L’Escola vol ser un centre d’acollida i promoció 
de Debat Públic, és a dir, de trobada i intercanvi 
d’opinions al voltant de projectes i polítiques 
públiques i, en general, de qualsevol tema 
que pugui ser d’interès públic i ciutadà. Volem 
aportar metodologies (i no només espais) 
per a que el debat democràtic sigui possible; 
metodologies per a la deliberació, la mediació, 
la construcció de consensos i dissensos,...

3. INNOVACIÓ SOCIAL

L’Escola té el propòsit de ser un centre per a la 
innovació social. Pensem en acollir projectes 
innovadors; en facilitar espais i metodologies 

de treball per a la innovació; en endegar línies 
de recerca o projectes que tinguin clarament 
aquesta vocació.

Per què una Escola de l’IGOP  
i per què fora del campus de l’UAB?

Perquè vivim un moment crucial de canvi 
històric. Al debat polític, als mitjans de 
comunicació, i per tant al carrer, es parla de 
CRISIS; però per a nosaltres això no és una crisis, 
és un CANVI D’ÈPOCA.

No volem negar les dificultats econòmiques, 
ni l’atur. És clar que molta gent ho està 
passant molt malament i té davant seu un 
panorama desolador i, en aquest context, el 
debat sobre quines han de ser les respostes 
-polítiques públiques- més adients té tot el 
sentit i és absolutament urgent i necessari. 
Però cal prendre consciència de que “sortir de 
la crisis” no serà tornar al punt a on estàvem 
abans d’entrar-hi. El món que s’entreveu, 
el món que en part ja tenim aquí, és un altre 
món molt diferent de l’imaginat pels governs 
i les forces socials de l’Europa de postguerra. 
L’economia és i serà diferent, però no només 
l’economia: també la família, l’escola, la feina, 
les comunicacions, els vincles i les relacions de 
proximitat, els afectes, els mites i les creences, 
la ciutat i els pobles... tot està canviant de forma 
molt i molt accelerada. Cal que les reflexions 
i les visions sobre aquest canvi traspassin 
els documents i els debats més acadèmics i 
arribin al màxim número de persones i agents 
socials i urbans. Quines implicacions tindran 
tots aquests canvis en les nostres vides, en les 
nostres comunitats, en les formes de relació i de 
construcció d’allò públic i/o col·lectiu? Quines 
conseqüències han de tenir tots aquest canvis 
per als nostres projectes socials i professionals? 
Podem continuar fent polítiques públiques de la 
mateixa manera? Podem continuar fent societat 
civil/comunitat amb les mateixes estratègies? És 
evident que no.

Perquè la recerca acadèmica, basada en una 
alta especialització i, moltes vegades, en un 
llenguatge críptic que poca gent entén, ha 
de trobar espais a on encreuar-se amb les 
preguntes i les necessitats de la ciutadania, dels 
serveis públics i dels professionals. Així podrà 
validar la seva vàlua, la seva oportunitat i el seu 
interès social.

Perquè volem construir un espai amb un “estil 
diferent”, que inspiri i promogui la innovació i 
que faciliti les relacions de proximitat al territori. 
No volem ser l’Escola de Nou Barris (només), 
però si estem a Nou Barris és per que així ho 
hem volgut expressament, i volem aprofitar-ho 
per treballar al territori des de la proximitat.

No volem (ni podem) caminar sols

Aquest projecte tindrà sentit en tant en quant 
siguem capaços de generar oportunitats i 
vincles de treball amb altres institucions i 
organitzacions de fora de la universitat, amb 
persones a títol individual, i amb el nostre 
entorn de proximitat més immediat. És cert 
que els temps que ara vivim conviden a ajuntar 
esforços i recursos, a sumar energies, però la 
nostra voluntat relacional no té a veure només 
amb això –que també. És la pròpia naturalesa 
del nostre projecte (recordem: formació, debat 
públic, innovació social) la que ens obliga a 
construir aliances, a buscar la cooperació i el 
treball conjunt, amb tothom amb qui puguem 
compartir projecte.

Finalment,  hem de reconèixer que per 
tirar endavant molts del nostre propòsits 
hem d’ incorporar nous aprenentatges, 
noves capacitats, nous llenguatges i noves 
metodologies que ara no tenim, però que sabem 
que ja s’estan desenvolupant en els nostres 
entorns. Aquesta és potser la raó principal per 
la qual no podem caminar sols.


