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Presentació

Programa

Estem immersos en una profunda crisi sistèmica, i no sembla que ni Estat ni Mercat
tinguin solucions fiables per als problemes de les persones que més l’estan patint. És per
això que es parla tant d’innovació social? Com una crida a la Societat per a que s’espavili
i trobi solucions pel seu compte? Aquesta pot ser la raó d’algunes de les propostes
“socialment innovadores”, però innovar també pot significar, més enllà de cobrir els
buits que deixen l'Estat i el Mercat, plantejar alternatives a l'status quo, redefinir rols
institucionals, i contribuir a transformar les relacions de poder a la societat, a l’economia
i a la política.

Dl 30 juny: Què és Innovació Social i per què ara

A la 3a Escola d’Estiu de l’IGOP presentarem alguns dels reptes i les pràctiques que
conformen l’àmbit heterogeni que s’amaga sota la idea d’innovació social. L’objectiu és
conèixer experiències de gent que s’organitza i fa coses per donar resposta a les seves
necessitats, i analitzar les condicions en que aquestes experiències poden reeixir; però
també veure quines són les possibles contradiccions, tensions, oportunitats i
problemàtiques que es perceben en el seu desenvolupament.

El primer dia de la 3a Escola d’Estiu de l’IGOP el dedicarem a presentar el concepte
d’Innovació Social i els tipus d’enfocaments als que pot respondre. Presentarem alguns
dels reptes i les pràctiques que conformen aquest “àmbit heterogeni” que s’amaga sota
la innovació social (Conferència a càrrec de Rubén Martínez). Tot seguit, us fem la
proposta de treballar col·lectivament el concepte (Taller sobre IS) i acabar la tarda amb
una taula rodona amb representats de diverses institucions que treballen entorn la
innovació social. L’objectiu és analitzar les tensions, oportunitats i problemàtiques que
es perceben entorn al trinomi clàssic on la innovació social actua: les relacions entre
Estat, mercat i societat civil.
Coordinació de la sessió, obertura i moderació de la taula:
Rubén Martínez, Investigador de l’IGOP-UAB. Membre de La Hidra Cooperativa
www.lahidra.net i Fundación de los Comunes http://fundaciondeloscomunes.net
Amb la participació de:

Dades Bàsiques

Santiago Eizaguirre Anglada, investigador al Creativity, Innovation and Urban
Transformation (UB) http://www.crit.ub.edu/membres/santi-eizaguirre

Dates: del 30 de juny al 4 de juliol de 2014

Marta Nomen, Educadora Social i membre d' Upsocial http://www.upsocial.org

Horari: de 16:00h a 20:30h

Martí Olivella, activista social. Director de l'associació independent i sense ànim de lucre
NOVA innovació social www.nova.cat

Lloc de realització:
Escola de l’IGOP, Ateneu Candela Terrassa i Ateneu La Flor de Maig.
Preus: 60€ (modalitat A: 1,5 crèdits lliure elecció) i 30€ (modalitat B: Escola Estiu IGOP).
Inscripcions:
cal inscriure’s a través del següent enllaç http://bit.ly/3a_Escola_Estiu_IGOP i esperar
resposta amb les instruccions per efectuar el pagament de la matrícula.
Escola Estiu IGOP 2014

Dm 1 juliol: Innovar des de la base per donar resposta a necessitats
Compartirem la tarda amb experiències protagonitzades per “la societat”, per
administracions públiques o per aliances entre ambdues que, a petita escala, estan
intentant donar respostes socialment innovadores a diverses necessitats, com la
Programa

ESCOLA
ESTIU

2014

Innovar socialment
per donar resposta a les
necessitats de la gent

Inscripcions
obertes fins el
25 de juny

3a edició
Del 30 de juny al 4 de juliol 2014

Organitzen: Escola de l’IGOP, Barris i Crisi, estArter, Ateneu La Flor de Maig, Aliança per la Sobirania
Alimentària de Catalunya, Ateneu Candela Terrassa, La Hidra Cooperativa

pobresa alimentària, els desnonaments o els buits urbans (...). A més comptarem amb
les aportacions de dos equips de recerca que estan indagant en aquest tema en aquests
moments: el projecte “Barris i Crisi” de l’IGOP i el projecte “Iniciatives de Sobirania
Alimentària en temps de crisi“ de l’Aliança per a la Sobirania Alimentària de Catalunya.
Presentació d’experiències:
Pla de l'Anella Verda. GPENAT (Grup per la Protecció dels Espais Naturals A Terrassa).
Repensant el model de ciutat. Juan Martínez Magaña, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
(UPC). http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/
Horta Comunitària de Ca n'Anglada. Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa.
Cultivar per l'empoderament. Ramón Petit Estrenjer, educador social.
La Trobada, el restaurant del temps. ALEI (Associació Local d'Entitats per a la Inclusió de
Terrassa). Una alternativa complementària a l'assistencialisme. Xavier Casas i Caba,
portaveu. http://latrobada.drupalgardens.com/
Escola El Gegant del Rec (Salt). Projecte d'autoconstrucció de l'escola. Judit Font.
http://gegantdelrec.blogspot.com.es/
Taula rodona:
Barris i Crisi: projecte de l’IGOP-UAB sobre dinàmiques de segregació urbana i innovació
social davant la crisi. Ismael Blanco (IGOP-UAB) i Helena Cruz (Sòcol – Tecnologia Social)
http://barrisicrisi.wordpress.com/
Iniciatives de sobirania alimentària en temps de crisi: recerca de l'Aliança per la
Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC!). Guillem Tendero Acin i Ariadna Pomar
León.http://asapcatalunya.wordpress.com/
Coordinen la sessió: Ismael Blanco (IGOP-UAB) i Ariadna Pomar (ASAC!)

Dc 2 juliol: Emprenedoria, innovació i creativitat
La tarda de dimecres volem parlar bàsicament de dues coses: creativitat i emprenedoria.
A la primera part de la sessió, on tractarem el tema de l’emprenedoria social, l’organitza
el projecte estÀrter conjuntament amb Labcoop i ens ha de servir per conèixer amb cert
detall els diversos projectes i enfocaments des dels quals s’està treballant
l’emprenedoria social a Catalunya; i poder copsar les seves fortaleses i debilitats.
La segona part de la tarda, proposem un debat amb professionals de camps molt
diversos que, per tirar endavant amb la seva feina i els seus projectes, li han de posar, a
més de molta energia i molta passió, també importants dosis de “creativitat?”. Pensem
que val la pena indagar, a través de pràctiques concretes, què vol dir ser un
“emprenedor creatiu o innovador”: tenir certes “dots” artístiques? Treballar més
encara? Redescobrir l’entorn que ens envolta?...
Debats i estratègies al voltant de l’emprenedoria social - Espai estÀrter
Guernica Facundo, de Labcoop http://www.grupecos.coop/lc/
Clara Navarro, de Ship2b http://www.ship2b.org/
Álvaro Porro, d’estÀrter http://estarter.cat
Jorge Rovira, d’Upsocial http://www.upsocial.org/
Innovació i Creativitat
Carles Ferreiro, d’AppCircus http://appcircus.com/
Artur Martínez, xef del restaurant Capritx (Terrassa) http://www.capritx.com/
Noemí Rocabert, Directora de l’Escola Mestre Morera (Barcelona)
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolamestremorera/
Modera: Rubén David Fernández (Investigador i docent en Psicologia Social a la UB i
soci col·laborador de la Cooperativa ETCS).
Coordinen la sessió: Guernica Facundo (Labcoop) i Ernesto Morales (Escola de l’IGOP)

Escola Estiu IGOP 2014
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Dj 3 juliol: Innovació social i tecnologia
La sessió es realitzarà a la Sala Polivalent de l’Ateneu Candela de Terrassa (Sant Gaietà,
73. 08221 Terrassa. + info: http://ateneucandela.info/node/25).
Actualment, tot un seguit d'iniciatives, des de l'activisme ciutadà a les noves polítiques
institucionals, estan explorant la idea que els ciutadans poden organitzar-se per
dissenyar ciutat: prenent el control d'espais públics i decidint sobre el seu ús, la seva
funció i fent-se càrrec de la seva gestió. Com a contra-relat a la idea vertical i corporativa
de la “Smart City”, sorgeixen diferents tipus de pràctiques que exploren la noció de
“Smart Citizens”, en el qual l'ús de tecnologies mòbils i online serveixen per crear un
model híbrid d'organització de la ciutat i reconfigurar els espais urbans. Però, enfront
d’una ciutat governada verticalment, quin paper te la tecnologia en els processos
d’innovació social? La tecnologia és un agent que incrementa l’emancipació social o un
dispositiu que actua com a fetitxe i esborra els problemes socials?
Coordinació de la sessió, obertura i moderació de la taula:
Rubén Martínez, Investigador de l’IGOP-UAB. Membre de La Hidra Cooperativa
www.lahidra.net i Fundación de los Comunes http://fundaciondeloscomunes.net
Amb la participació de:

Dv 4 juliol: Els reptes del creixement en organitzacions amb vocació
transformadora- Espai estÀrter
Tancarem la 3a Escola d’Estiu de l’IGOP a la seu de l’Ateneu La Flor de Maig al barri del
Poblenou de Barcelona (C/ Doctor Trueta, 195). Volem conèixer la seva seu i la seva
experiència, saber com s’han organitzat i com s’ho han fet per aconseguir que el
projecte de l’Ateneu s’hagi pogut consolidar. A més, aprofitarem aquesta sessió de
cloenda per propiciar un debat que considerem absolutament clau avui dia: Moltes
iniciatives socials tenen una capacitat mobilitzadora molt important, o estan vivint un
protagonisme i un creixement significatiu en els seus projectes (PAH, Som Energia, XES,
Escoltisme, Coop 57, FIARE ...). Ara, “fer-se grans” planteja, entre d’altres, un repte molt
important des del punt de vista organitzatiu. Les formes organitzatives no són “neutres”,
responen a determinades concepcions del poder i de la participació i són, unes o altres,
mes funcionals a un tipus d’objectius o uns altres. Com ens organitzem per mantenir els
objectius i els valors? Com ens organitzem per no perdre eficàcia mentre guanyem
democràcia? La sessió de divendres l’organitza l’equip del projecte estÀrter.
Presentació de l’Ateneu La Flor de Maig http://ateneuflordemaig.wordpress.com/
Reptes organitzatius i estratègies de resposta (taula rodona i debat)

Júlia López Ventura, coordinadora d’Estratègia Smart City en Ajuntament de Barcelona

Coop57, Serveis Financers Ètics i Solidaris http://www.coop57.coop/
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya http://www.escoltesiguies.cat/
PAH Barcelona http://pahbarcelona.org/
Som Energia http://www.somenergia.coop/
XES, Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya http://www.xes.cat/

José Luis de Vicente, Investigador cultural, comissari artístic i periodista. Membre
fundador de www.zzzinc.net

Modera: Álvaro Porro (estÀrter)

Communia, projecte cooperatiu centrat en dispositius P2P, software lliure i de lliure
accés al coneixement http://www.communia.org

Coordinen la sessió: Álvaro Porro (estÀrter) i Ester Vidal (Hobest)
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Inscripcions
Existeixen 2 modalitats d’inscripció, cal triar entre una o l’altra:
A. MODALITAT
CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ UAB
Preu

Inscripcions i
Pagament

Data límit
inscripcions

Certificat

+ info

Escola Estiu IGOP 2014

60 €

B. MODALITAT
ESCOLA ESTIU IGOP

30 €

Cal inscriure’s a través del següent enllaç

Cal inscriure’s a través del següent enllaç

http://bit.ly/3a_Escola_Estiu_IGOP

http://bit.ly/3a_Escola_Estiu_IGOP

i esperar a rebre les instruccions per efectuar el
pagament de la matrícula.

i esperar a rebre les instruccions per efectuar el
pagament de la matrícula.

25 de juny 2014

25 de juny 2014

Crèdits de lliure elecció. L’activitat dóna dret a
l’obtenció d’1,5 crèdits de lliure elecció sempre
que s’assisteixi al 80% de les sessions i es lliuri
un petit treball sobre la temàtica del curs
(4.000-6.000 caràcters).

S’expedirà certificat d’assistència a tots els
participants que assisteixen al 80% de les
sessions.

Escola de l’IGOP (IGOP-UAB)
Pg. Urrutia, 17 - 08042 Barcelona
T. +34 93 407 62 03 igop.bcn@uab.cat
http://escoladeligop.com

Escola de l’IGOP (IGOP-UAB)
Pg. Urrutia, 17 - 08042 Barcelona
T. +34 93 407 62 03 igop.bcn@uab.cat
http://escoladeligop.com
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COL·LABOREN
estArter

Labcoop

Barris i Crisi

PAH BCN

Aliança per a la Sobirania Alimentària
de Catalunya

Som Energia

Ateneu La Flor de Maig

XES

Ateneu Candela

HOBEST

http://estarter.cat

http://igop.uab.cat/barris-crisi/

http://asapcatalunya.wordpress.com/

http://ateneuflordemaig.wordpress.com/

http://ateneucandela.info/

www.grupecos.coop/lc/

http://pahbarcelona.org/pah-bcn/

http://www.somenergia.coop/

http://www.xes.cat/

http://www.hobest.es/
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