PROGRAMA PROVISIONAL
Actualitzat 10/12/18
ESCOLA D’HIVERN BARCELONA GOV

GOVERNANÇA URBANA I POLÍTIQUES DE CIUTAT
Dates i lloc: 23, 24 i 25 de gener de 2019 / Universitat Pompeu Fabra (Campus Ciutadella)
Coordinació acadèmica:
Ismael Blanco i Yunailis Salazar (Institut de Govern i Polítiques Públiques IGOP – UAB).

OBJECTIU:
Aquesta activitat té com a objectiu principal motivar la reflexió, l’intercanvi d’experiències i el
debat al voltant de la producció de polítiques públiques a les ciutats. En molt bona part, les
polítiques públiques urbanes són el resultat de relacions cooperatives, de confrontació i de
participació entre diferents tipus d’actors públics, privats i socials. La gestió d’aquest tipus de
relacions en pro del bé comú és un dels reptes fonamentals de la governança urbana. En
aquesta Escola d’Hivern, contrastarem l’experiència de Barcelona amb la d’altres ciutats de
l’estat espanyol i d’arreu del món per tal de reflexionar sobre les oportunitats i els reptes que
suposen les relacions público-privades i público-comunitàries en el procés de producció de les
polítiques urbanes.

DINÀMICA DE L’ACTIVITAT:
L’activitat es desenvoluparà al llarg de 3 dies, cadascun dels quals es dividirà en dues sessions
(de matí i de tarda) articulades al voltant d’un eix temàtic concret: 1) gestió pública en el
context de la governança plural; 2) governança metropolitana i desigualtats socials; 3) ciutat i
globalització; 4) ciutats intel·ligents i empresarialisme urbà; 5) democràcia participativa i dret a
la ciutat; 6) moviments socials i veïnals: economia social i comuns urbans.
Al llarg de les sessions es compaginaran tres tipus d’activitats: 1) Conferències magistrals a
càrrecs de persones de gran renom en les matèries tractades; 2) Seminaris a càrrec d’experts i
de persones de referència en el seu àmbit professional; 3) Taules rodones per a la presentació
i el contrast d’experiències de Barcelona amb altres ciutats.

PÚBLIC:
Aquesta activitat està dirigida als següents col·lectius: estudiants de grau i de postgrau;
acadèmics interessats en estudis urbans; tècnics i polítics d’àmbit local i regional; activistes
socials i veïnals; membres d’entitats del Tercer Sector. Es vol que aquest espai representi una
oportunitat per a la trobada entre persones provinents d’àmbits territorials diversos:
Barcelona i ciutats de l’AMB i de la resta de Catalunya; ciutats del conjunt de l’estat espanyol;
ciutats de diferents indrets del món, especialment europees i llatinoamericanes. La majoria de
les activitats es realitzaran en castellà, tot i que també hi haurà algunes sessions en anglès amb
servei de traducció simultània.
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Dia 1/ 23 de gener
Matí: Del govern local a la governança urbana: reptes per a la gestió pública
9:30 – 10h Benvinguda institucional (Bcn Gov – Ajuntament de Barcelona – AMB)
10 – 10:45h Conferència inaugural
Del govern local a la governança urbana: la ciutat com a construcció col·lectiva.
Ponent: Vivien Lowndes (Institute of Local Government Studies INLOGOV, RU).
10’45-11’05 Pausa-cafè
11:05 – 12:35h Seminaris paral·lels
1) Transparència i rendiment de comptes en la governança plural.
Ponent: Jacint Jordana (UPF-IBEI)
2) Transformacions en la gestió dels professionals de l’administració local: canvi
generacional i noves capacitats. Ponent: Miquel Salvador (UPF)
3) Transversalitat de gènere en la contractació pública. Ponent: Laura De Caralt
(Ajuntament de Barcelona)
12:35 – 14h Taula rodona
Governar (amb) les forces del mercat. Ponents: Gala Pin (Ajuntament de
Barcelona), Nacho Murgui (Ajuntament de Madrid), María Oliver (Ajuntament
de València).
Tarda: Governança metropolitana
15:30 – 16:15h Conferència
Ciutats, metròpolis i desigualtat. Ponent: Enzo Mingione (Università degli Studi
di Milano-Bicocca)
16:15 – 17:45 Seminaris paral·lels
1) El dret a la metròpoli: implicacions socials i ambientals de la mobilitat
interurbana. Ponent: Maite Pérez (IERMB).
2) Desenvolupament local des de la perspectiva metropolitana. Ponent: Oriol
Estel·la (PEMB)
3) Reptes democràtics de la governança metropolitana. Ponent: Mariona
Tomàs (UB).
17:45 – 18h Pausa
18h – 19:30 Taula rodona
Governança metropolitana de les desigualtats socials. Ponents: Ricard Gomà
(IERMB – IGOP), Agustín Hernández Aja (Universidad Politécnica de Madrid),
Charlotte Worms (Institut Universitaire de France).
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Dia 2 / 24 de gener
Matí: Ciutat i globalització: el món a les ciutats i les ciutats en el món.
9:30-10 Recepció i cafè
10:00 - 10:45 Conferència
Les ciutats com a actor mundial. Ponent: Eva García Chueca (CIDOB)
10:45 – 12:15 Seminaris paral·lels
1) Les relacions internacionals de les ciutats en el marc de la globalització.
Ponent: Robert Kissack (IBEI)
2) Ciutats refugi, refugiats i migracions. Ponent: Lorenzo Gabrielli (UPF)
3) Financiarització i especulació immobiliària a les ciutats globals. Ponent:
Jaime Palomera (IGOP UAB – La Hidra Cooperativa)
12:15 – 12:30 Pausa i cafè
12:30 – 14h Taula rodona
Turistificació i gentrificació urbana: què s’hi pot fer? Ponents: Oriol Nel·lo (UAB),
Luis Romero (Universitat de València), Helena Cruz (IGOP - IERMB)
Tarda: Ciutats intel·ligents, innovació social i digital
15:30-16:15h Ciutats intel·ligents i capacitats institucionals per afrontar els nous
escenaris de les polítiques urbanes. Carles Ramió (UPF)
16:15 – 17:45h Seminaris paral·lels (ponència inicial de 30’ + debat):
1) Smart Cities i innovació en la gestió local. David Sancho (UPF)
2) Innovació social i transformació urbana. Marc Pradel (UB)
3) Innovació social digital i economies col·laboratives. Ricard Espelt (UOC)
17:45 – 18h Pausa cafè
18:00 – 19:30h Taula rodona
Innovació social, innovació digital i ciutats intel·ligents: oportunitats i
desafiaments del canvi social i tecnològic. Ponents: Pilar Conesa (Smart City
Expo), Francesca Bria (Ajuntament de Barcelona), Manu Fernández
(Investigador i consultor).
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Dia 3 / 25 de gener
Matí: Democràcia participativa i dret a la ciutat
9:30 – 10h Recepció i cafè
10:00 – 10:45h Conferència
Democràcia urbana i participació social.
Ponent: Hilary Wainwright (Transnational Institute, RU)
10:45 – 12:15h Seminaris paral·lels
1) Innovació democràtica en l’era digital. Ponent: Arnau Monterde (Ajuntament de
Barcelona - UOC)
2) Qualitat democràtica dels instruments participatius. Ponent: Carol Galais (UAB)
3) Instruments de democràcia directa. Ponent: Yanina Welp (University of Zurich)
12:15-12:30 Pausa cafè
12:30 – Taula rodona
Democràcia participativa municipal: passat, present i futur. Ponents: Fernando
Pindado (Ajuntament de Barcelona), Ernesto Ganuza (CSIC), Pendent de
confirmació (Ajuntament de Saragossa).
Tarda: Moviments socials i veïnals: economia social i comuns urbans
15:30-16:15h Conferència
Alternatives urbanes a l’austeritat.
Jonathan S. Davies (De Montfort University, RU)
16:15 – 17:45h Seminaris paral·lels
1) Cooperativisme i xarxes d’economia popular. Ponent: Ana Muñoz (Coopolis)
2) Comuns urbans i radicalitat democràtica. Ponent: Ana Méndez (The University
of Sheffield, RU).
3) Drets digitals, municipis intel·ligents i cooperatives de plataforma. Ponent: Igor
Calzada (University of Oxford, RU).
17:45 – 18h Pausa cafè
18h – 19:30 Taula rodona
L’aposta municipalista: oportunitats, límits i tensions. Ponents: Sandra Ezquerra
(UVic), Quim Brugué, (UdG), Pendent de confirmació (Ayuntamiento de A
Coruña).

