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Dilluns 29 
(Lloc: Escola MESTRE MORERA. Ciutat 
Meridiana, Barcelona –molt a prop del 
metro ciutat meridiana de la línia 11)

16:30    Inauguració   
•  Noemi Rocabert (Directora Escola 

Mestre Morera)
•  Óscar Rebollo (Director IGOP)

16:45   Xerrada inaugural i debat   
Cap on va el municipalisme? Quim Brugué 
(Catedràtic UAB i recercador de l‘IGOP)

18:00  Descans

18:30 – 20:30  Taula amb representants 
de partits polítics 
(organitza i modera CRITIC)
 
•  Montse Venturós (alcaldessa de Berga, CUP)
•    Núria Parlon (alcaldessa de Santa Coloma 

de Gramenet, PSC)
•  Miquel Buch (alcalde de Premià i 

president de l’Associació Catalana de 
Municipis, CiU)

•  Gala Pin (regidora de BCN en comú)

Dimarts 30 
(Escola MESTRE MORERA. Ciutat Meridiana, 
Barcelona –molt a prop del metro ciutat 
meridiana de la línia 11)

16:30  Apertura  Ismael Blanco (IGOP)

17:00 a 18:30   Grups de treball     

G1: Repensar les polítiques de participació 
ciutadana / Coordina: Fernando Pindado 
(Advocat; col·laborador de l’IGOP).

Experiències:
•  Juntas Vecinales de Ejea de los Caballeros 

(Aragó) (Jesús Gaspar, Ayto. de Ejea)
•  Consulta Popular sobre la expropiación 

de Can Sanpere, Premià de Mar.

G2: Pro-comú, participació política i 
tecnologia / Coordina: Mayo Fuster 
(directora IGOPnet)

Experiències
• Formacions polítiques emergents. 
• Viquipedia. 

Recerques l’IGOP:
• “Joventut, Internet i Política”. 
• P2Pvalue sobre producció col·laborativa.  

G3: Associacions, moviments socials i 
participació comunitària / Dinamitza: David 
Guàrdia (Projecte estArter-IGOP)
•  Albert Claret (Ha estat president del CJB i 

vicepresident del Consell de Ciutat)
•  Ferran Aguiló (Assemblea de Can Batlló 

i portaveu de la Plataforma de suport a 
Can Vies)

18:30 Descans

19:00 -20:30   Diàleg a partir 
d’experiències 
•  Laia Torras (Ajuntament de Barcelona)
•  Carlos Lasheras (Ayto. de Madrid)
•  Marta Feixa (Ajuntament de Lleida)
•  Amaya Agirreolea (Ayto. de San Sebastián) 

Modera: Julio Alguacil (Universidad Carlos 
III, Madrid)

Dimecres 1 
(Escola MESTRE MORERA. Ciutat Meridiana, 
Barcelona –molt a prop del metro ciutat 
meridiana de la línia 11)

16:30  Obertura 
L’estat de la qüestió de les polítiques locals 
(Ramon Canal)

17:00   Grups de treball   

Grup 1: Les polítiques de desenvolupament 
local / Coordina Natàlia Rosetti (IGOP-UAB)
•  Oriol Estela i Jordi Boixader, Àrea de 

Desenvolupament Econòmic, Diputació 
de Barcelona.

•  Sara Berbel (directora Empowerment Hub).
•  Ivan Miró (Xarxa d’Economia Solidària)

Grup 2: Les polítiques de cura i atenció a les 
persones / Coordina Ramon Canal (IGOP-UAB)
•  Leonardo Díaz (responsable del panel 

de polítiques locals de gent gran de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer)

•  Rosa Rubio (Ajuntament de Barcelona, 
responsable del projecte RADARS)

Grup 3: Les polítiques de cohesió social i 
urbana  / Coordina Margarita León (IGOP-UAB)
•  Albert Terrones (Àrea d’Habitatge 

Diputació Barcelona)
•  Nicolás Barbieri (IGOP-UAB)
•  Noemí Rocabert (Directora de l’Escola 

Mestre Morera, Ciutat Meridiana)

18:30  Pausa cafè

19:00 Posta en comú dels grups de treball

19:30  Diàleg  
Modera: Joan Subirats (IGOP-UAB)
• La visió de la política: Ricard Gomà 

(exregidor Ajuntament de Barcelona i 
Professor de la UAB)

• La visió de la gestió: Josep Serrano (Àrea 
de Sostenibilitat i gestió d’ecosistemes, 
Ajuntament de Sabadell)

Dijous 2 
(Escola de l’IGOP. Passeig d’Urrutia, 17. BCN)

 Debat  Reptes organitzatius del nous 
artefactes municipalistes.

Participaran diferents candidatures 
municipalistes de confluència que han 
entrat al govern municipal: Zaragoza en 
Común, Marea Atlántica, Barcelona en 
Comú, Ganemos Madrid, Terrassa en Comú, 
Guanyem Badalona i 1 per confirmar.

Divendres 3
(Lloc: Ateneu l’Harmonia – Casal de barri de 
Sant Andreu. Carrer Sant Adrià 20 (recinte 
Fabra i Coats)

18:00 – 20:30  Debat 
Com veuen els mitjans el “moment” 
municipalista? què podem esperar dels 
mitjans en aquest moment?
Introdueix: David Fernández  

(periodista i diputat al Parlament de 
Catalunya - CUP)

•  Clara Blanchar (El País)
•  Cristina Buesa (El periódico)
•  Roger Palà (Crític)
•  Arturo Puente (el diario.es)
•  Jesús Rodríguez (La Directa)
•  Meritxell M. Pauné (La Vanguardia)

20:30  Música  i bar a l’Ateneu Harmonia

Programa
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Ja han passat les eleccions muni-
cipals. No les valorarem aquí, 
però sí que pensem que l’aposta 
per dedicar la IV escola d’estiu de 
l’IGOP a debatre sobre el futur dels 
municipis, no perd ni molt menys 
rellevància.

En aquest document us presentem 
els debats que proposem per aquest 
dies (29 de juny al 3 de juliol). 

Com ja ha passat en edicions 
anteriors, en agrada la idea d’una 
escola d’estiu itinerant, que es mou 
pel territori buscant experiències 
i persones de les que sempre es 
pot aprendre molt. Per aquesta 
IV Escola d’estiu IGOP2015, ja us 
podem anunciar que els debats de 
dilluns, dimarts i dimecres els farem 
al CEIP Mestre Morera, del barri de 
la Ciutat Meridiana. 

Dilluns 29 de juny
Cap a un nou municipalisme?

Entre posicions i declaracions polítiques 
d’ordre divers que poden donar pistes 
sobre el futur que uns i altres volen per als 
ajuntaments, tres visions diverses apareixen 
en escena que pensem que val la pena 
contrastar. Potser no es tracta de visions 
nítidament diferenciables totes elles, però 
tampoc costa gaire intuir-les; encara que 
segurament no s’haurien de presentar com 
a visions absolutament contraposades o 
excloents unes de les altres. 

És evident la posició d’aquelles formacions 
polítiques que veuen en els municipis una 
base institucional de primer ordre sobre la 
que començar a construir un Nou Estat.

També sembla clara la emergència d’una 
nova corrent repolititzadora de l’àmbit 
local, que defensa per als ajuntaments un 
nou paper polític, i més protagonisme per 
a la ciutadania en la política local. Amb una 
voluntat “transformadora” es reivindiquen 
com a estendards de la “nova política”.

Finalment, la visió més racionalista centra-
da en la gestió, la eficiència, el client,... en el 
context que ens ha tocat viure! 

Serveixen aquests eixos per diferenciar 
nova de vella política? Té sentit aquesta 
diferenciació per entendre el que està passant, 
el que ha passat, en les darreres eleccions?

Agenda dilluns
• L’estat de la qüestió: els nostres municipis 

i els nostres ajuntaments

•  Nou municipalisme?

•  El paper dels municipis en la construcció 
d’un nou estat

• Repolitització municipal davant la crisis

• La gestió municipal enfocada al client-
ciutadà: nous escenaris?

Dimarts 30 de juny
Un nou paper de la ciutadania?

Durant el anys anteriors a la crisis la qüestió 
de la participació ciutadana en el govern 
local va experimentar un cert auge, tant pel 
que fa als discursos com en la proliferació de 

noves pràctiques. Tothom semblava estar 
d’acord en que calia portar la participació de 
la ciutadania més enllà del moment electoral. 
Ara és tendeix a veure aquell període com 
d’experimentació fútil o anecdòtica, quan 
no de malbaratament de recursos donats els 
temps de bonança, a la vegada que, ara, la 
crisis sembla haver portat un ressorgiment 
del “fet participatiu”, tant a la societat com 
a la política i la “nova política municipal”. 
Estem parlant de la mateixa participació?

La valoració de l’estat actual, i de las 
perspectives de futur de la democràcia 
local, ens exigeix plantejar-nos tot un seguit 
d’interrogants, como per exemple:

•  Quines lliçons es poden extreure del 
passat? ¿Quin balanç podem fer dels 
mecanismes participatius actualment 
existents? ¿Cóm incideixen les creixents 
desigualtats socials en la participació de 
la ciutadania? ¿Quines predisposicions, 
disponibilitats i capacitats té la ciutadania 
per a la participació, i cóm aquestes es 
distribueixen entre distints territoris i 
distints col·lectius? ¿De quina manera una 
democràcia més participativa pot contribuir 
a generar ciutats i pobles més inclusius i 
cohesionats? ¿Què cal esperar (i què no) 
de la participació directa de la ciutadania 
en la presa de decisions públiques locals i 
en la gestió dels bens comuns?

El tipus de preguntes que plantegem en 
aquesta sessió entronquen amb el projecte 
de recerca TRANSGOB (governança urbana 
participativa en temps de crisis i austeritat 
www.transgob.net), finançat pel Ministerio 
de Economía e Innovación, Gobierno de 
España, en el marc del Plan Nacional de I+D. 
TRANSGOB es desenvolupa sota el lideratge 
de l’IGOP, i hi participen diversos equips 
de recerca d’ España i el Regne Unit. En el 
marco del diàleg final, es discutiran quatre 
de los casos estudiats en aquesta investigació 
(Barcelona, Lleida, San Sebastián y Madrid).

Agenda dimarts:
• Repensar les polítiques de participació 

ciutadana

•  El paper de las associacions, els moviments 
socials i la participació comunitària.

• Internet, Política i Ciutadania.

• Diàleg a partir de experiències municipals 
de promoció de la participació ciutadana: 
Barcelona, Madrid, San Sebastián i Lleida.

Dimecres 1 de juliol 
Noves polítiques locals?

L’objectiu d’aquest eix és posar en el centre 
del debat l’acció dels governs locals. És a dir, 
la justificació, els continguts i els dispositius 
de les polítiques públiques que han de 
permetre donar oportunitats a la gent, 
satisfer necessitats, promoure activament 
la justícia social i disminuir les desigualtats. 
Aquest tema ens porta a moltes preguntes:

•  Perquè necessitem polítiques locals? O 
plantejat d’una altra manera: sense una 
reflexió i una acció específicament locals, 
és possible desenvolupar el poble, la ciutat, 
el territori, d’una forma sostenible? És 
possible garantir una bona qualitat de vida 
en una societat ben integrada? És possible 
generar una visió del bens comuns que 
necessitem en un espai compartit?

•  Quina hauria de ser l’agenda i quines 
les prioritats a curt, mig i llarg termini. 
Combatre l’emergència social? Mantenir 
o ampliar la xarxa de serveis públics? 
Invertir en infraestructura? Donar suport 
als projectes de les entitats socials? 
Promoure canvis en els valors i en les 
actituds de la ciutadania?

•  Com posem en pràctica tot això, amb 
quins actors, amb quins recursos, amb 
quins procediments?

A l’hora de formular les respostes no 
podem oblidar el marc competencial i 
pressupostari dels governs locals. Com 
tampoc hem d’oblidar que en un territori 
cada cop més integrat econòmicament, i 
més segregat socialment, “local” no és el 
mateix que municipal. Tanmateix, per bastir 
polítiques que responguin millor als desitjos 
i a les necessitats de les persones hem de 
ser capaços de plantejar alternatives que 
permetin anar més enllà d’aquests límits 
legals, fiscals i territorials. Fer coses diferents 
a les que s’han fet fins ara, o fer-les d’una 
manera diferent. I actuar a partir d’espais 
més amplis, que facin possibles les sinèrgies 
i les solidaritats territorials; començant pel 
propi moviment municipalista.

Agenda dimecres:
• L’estat de la qüestió de les polítiques locals

• Les polítiques de desenvolupament local. 
Els significats del desenvolupament 

després de la “passió immobiliària”. 
Creixement o decreixement? Quins han 
de ser els nous motors de les economies 
locals? Com podem preservar els avenços 
en la preservació del medi ambient?

• Les polítiques de cura i atenció a les 
persones. L’envelliment de la població 
i la proliferació de malalties cròniques 
comporten una demanda creixent 
d’atenció que les estructures familiars 
difícilment poden sostenir. Què caldria 
fer i què es pot fer des dels governs locals 
per abordar aquesta situació?

• Les polítiques de cohesió social i urbana. 
Del repte de la diversitat al problema 
de la segregació: Disposem encara de la 
voluntat i de les capacitats per fer ciutat? 

Dijous 2 de juliol 
Reptes organitzatius en el pas del 
carrer a les urnes.

El focus d’aquest debat té a veure amb 
els reptes organitzatius de les noves 
organitzacions pol í t iques que volen 
diferenciar-se del partits més clàssics. 
Sabem que les formes de l’organització 
expliquen, tant el tipus de relació que serà 
possible entre partit i societat, como la 
vida democràtica interna de les mateixes 
organitzacions. 

El  que no sabem és quina resposta, 
diferenciada d’allò ja conegut, poden estar 
donant aquestes noves formacions als reptes 
organitzatius que se’ls hi presenten, i que 
tenen a veure principalment amb combinar 
la eficàcia i la democràcia, resoldre les 
tensions que acostumen a donar-se entre 
centre i perifèria i dotar-se de mecanismes 
de pressa de decisions adequats a uns ritmes 
i marcs institucionals que no sempre es 
poden remoure.

Aquesta sessió s’inscriu dins el projecte 
“reptes organitzatius” que es ve impulsant 
des d’Estàrter.

Agenda dijous:
•  Com ha de ser una organització per 

ser eficient sense perdre qualitat 
democràtica? Modera Ricard Vilaregut

•  Com relacionar el treball com a 
representants a la institució amb 

les organitzacions polítiques que els 
sustenten? Modera Susana Segovia

•  Quins canals, instruments 
metodologies... tenim per prendre 
decisions i debatre participativament 
a diferents escales? (facilitació, 
democràcia 2.0...) Modera Álvaro Porro

Divendres 3 de juliol
Política és comunicació

Ens interessa la mirada dels periodistes que 
veuen tant de prop, i a l’hora de tan lluny, 
tot el que està passant. Sabem del “nou 
municipalisme” en part per la feina que fan 
molts mitjans que estan seguint a peu de 
carrer els esdeveniments. Segur que la seva 
mirada, diferenciada de la dels acadèmics, els 
experts, els tècnics locals, els activistes o el 
càrrecs electes, resulta ben interessant.

Però és que també és fa difícil entendre tot 
el que està passant sense parar l’atenció 
sobre el paper que estan jugant els propis 
mitjans. Algunes veus rebutgen l’expressió 
“nova política” tot dient que està per veure i 
demostrar que tenen de “nou” mentre es fan 
evidents en les noves formacions polítiques 
alguns dels tics de les antigues maneres 
de fer. Però segur que són pocs els que 
rebutjarien la idea d’un “nou periodisme”, 
molt més proper i arrelat al que passa 
a la vida de les ciutats i els pobles, més 
crític i irrespectuós davant el poder, més 
d’investigació i menys de gabinets de premsa 
i notes i versions oficials, segurament també 
més dèbil, per ser més autònom de les grans 
corporacions de la comunicació, i per tant 
més lliure. 

Agenda divendres:
• El relat periodístic de les noves realitats 

municipals

• Quan veïns i veïnes són notícia

• Com ha anat la campanya, com estant 
anat els pactes

• Nova política, nous mitjans

Div 3
Ateneu Harmonia

Dij 2
Escola de l’IGOP

Dill 29, Dm 30, Dx 1
Escola Mestre Morera

Mestre Morera
c/ Perafita, 48. BCN
T. 933 50 66 00
[ google maps ]

Escola de l’IGOP
Passeig d’Urrutia, 17. BCN
T. 934 07 62 03
[ google maps ]

Ateneu Harmonia
c/ Sant Adrià, 20. BCN (Fabra i Coats)
T. 932 56 60 85
[ google maps ]
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