Project Summary Form
2018
Title of the project:

Accelerating practice around economic and social justice:
a sharing exchange between Birmingham and Barcelona

Contact:

Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)
Helena Cruz (helena.cruz@uab.cat

Web page:

.

Area:

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation

What
El Centre for Local Economic Strategies (CLES) del Regne Unit, l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques i l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
impulsen aquest projecte que té per objecte intercanviar i generar aprenentatges
compartits entorn les pràctiques d’innovació social existents les ciutats de Birmingham
i Barcelona. El projecte pretén generar un intercanvi d'idees i accions que puguin
dinamitzar i accelerar la innovació social per a la justícia social a ambdues ciutats,
desenvolupant coneixements, habilitats i experiències.

Who
Equip: Ismael Blanco, Helena Cruz / Finançador: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Why
Tant l'IGOP com el PEMB tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de
recerca, formació i anàlisi de la realitat social. L'IGOP) es dedica a la recerca, la formació
i la transferència social en l’àmbit del govern i les polítiques públiques i el PEMB té com
a objectiu la identificació i promoció d’estratègies de suport al desenvolupament de la
regió metropolitana de Barcelona, mitjançant la generació d’espais de discussió que
possibiliten el consens en la presa de decisions i el lideratge compartit, i la cooperació
entre els principals agents que participen en el disseny de les estratègies
metropolitanes. Per aquest motiu, ambdues institucions, i amb el partenariat del CLES,
s'impliquen en l'intercanvi creuat d'idees i aprenentatge d'accions que puguin
dinamitzar les pràctiques d'innovació social, així com de les realitats urbanes i les
polítiques públiques implementades per tal de combatre les desigualtats urbanes i
promoure una major justícia social.

How
- Organització d’una visita a Birmingham per part dels investigadors de l’IGOP-UAB i dels
coordinadors de l’Associació PEMB amb l’objectiu de conèixer experiències locals
d’innovació social i d’entrevistar-se amb càrrecs tècnics i polítics responsables de
polítiques urbanes que combaten les desigualtats urbanes.
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A partir del material recollit, els investigadors de l’IGOP-UAB realitzaran un estudi
comparatiu entre la ciutat de Birmingham i la ciutat de Barcelona sobre les desigualtats
urbanes existents i les polítiques públiques i les pràctiques socials desenvolupades per
afrontar-les.

When
Novembre 2017-Desembre 2018

