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1. Llistat Projectes any 2012


Active aging, citizenship and participation.



Caught in the Act of Protest: Contextualizing Contestation (EUROCORES).



Change in attitudes and political behavior. A longitudinal perspective.



Democracia deliberativa y política de aguas: experiencias de participación en el
contexto de la directiva marco del agua.



Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico: ideología y partidos,
opinión pública, financiación territorial y políticas públicas.



Eumed Cities.



Innovació en el Govern Local.



Institutional Capacity for Territorial Development (INSTED).



La participació interna a les associacions: com fer un Pla de Participació
(formació).



Mejora de la empleablidad de los/las estudiantes universitarios mediante el
desarrollo de competencias participativas y sociales.



Models emergents de sostenibilitat dels continguts audiovisuals en la era
digital: noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat.



Policy Addressing Climate Chang and Learning about Consumer Behaviour and
Everyday Life (PACHELBEL).



Políticas urbanas en el escenario del 2015 (Polurb 2015).



Repensant el concepte de treball. Quines ocupacions per a quins joves? Trobar
feina o crear feina?



Sistemas de Organización Social del Cuidado (SOSC): España en perspectiva
comparada.
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2. Llistat Projectes any 2011


Avaluació del Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat de Gènere (2007-2010).



Factores de desarrollo, política educativa y logros formativos en los países
avanzados. Un análisis internacional en clave de excelencia y equidad en
educación.



Internet no es un martell. Canvis en l’accés i gestió de la informació, la cultura i
el coneixement i els efectes en les interaccions ciutadania-institucions.



Les raons i les realitats de la tria d'escola de les famílies estrangeres a la ciutat
de Barcelona i els seus efectes sobre la igualtat d'oportunitats.

3. Llistat Projectes any 2010


Assessorament per a la constitució i dinamització del Consell de Ciutat de
Rubí.



Avaluació del procés participatiu per a la gestió d’un bosc públic a Setcases.



Cicle de Seminaris sobre Participació Ciutadana.



Ciudadanía e Inclusión Social. El Tercer sector y las políticas públicas de
acción social.



De l'eficiència a la intel•ligència. El cas de les comissions interdepartamentals
al Govern de Catalunya.



Democracia deliberativa y política de agua: experiencias de participación en el
contexto de la Directiva Marco del Agua.



Evaluación la calidad de la democracia Aragón.



Informe sobre l'estat de la democràcia a Catalunya.



Informe sobre les polítiques locals de consum a la província de Barcelona
(1999-2008).



La participació dels treballadors a les cooperatives de treball de Catalunya.



Políticas Públicas de promoción de cooperativas. Una visión comparada entre
Comunidades Autónomas.



Polítiques d'inclusió social i democràcia participativa.
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Secretaría Científica de las Jornadas Internacionales de Participación
Ciudadana (Gobierno de Aragón).

4. Llistat Projectes any 2009


Anàlisi de la viabilitat de la transformació de l'Associació PICA en fundació
cívica.



Cicle de Seminaris sobre Participació Ciutadana.



Comporta el desplegament autonòmic un augment de les desigualtats a
Espanya?



Debats, discursos i polítiques locals de participació ciutadana en l’àmbit
europeu.



Desigualtats en l'accés a l'escolarització de 0 a 3 anys.



Diagnòstic de les realitats de la població LGTB i supervisió del procés general
de diagnòstic.



El règim de benestar juvenil. Fonts de benestar i oportunitats transicionals dels
joves catalans.



El retorn social de les polítiques culturals.



Els discursos i les pràctiques familiars d'elecció escolar. Les raons i les realitats
de la tria d'escola a la ciutat de Barcelona.



Explorando Nuevas Políticas Urbanas (EXNURB).



Governança de la transició cap al Desenvolupament Sostenible a Catalunya.



L'educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries
formatives més enllà de l'ESO.



La incidència de la composició social dels centres educatius en el terreny de
l'equitat educativa.



La participació ciutadana en l'urbanisme: els Plans d'Ordenació Urbanística
Municipal.



Les polítiques d'usos del temps en municipis petits de la província de
Barcelona.



Les polítiques municipals de consum a la província de Barcelona: evolució
(1999-2008), present i futur.
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Memòria de barris, barris amb memòria.



Noves famílies, noves polítiques.



Pla d'acció per a la Inclusió i la cohesió social (2009-2012).



Polítiques de transició escola-treball. Un estudi exploratori d'instruments a
Catalunya.



Polítiques de transició escola-treball: anàlisi de pràctiques significatives a la
província de Barcelona.



Programa per al desenvolupament dels Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS).



Règims escolars i equitat educativa. Una aproximació comparativa recolzada
en enquestes internacionals i estudis de cas.



Segregació, mobilitat i consum residencial a l'àrea metropolitana de Barcelona.



Seguiment i avaluació de l'estratègia per a la inserció de les persones amb
discapacitat a Catalunya 2008-2010.



Sistema d'indicadors pel projecte integral de Can Folguera, Sta. Perpètua de la
Mogoda.



Sistema informàtic de gestió i seguiment pel projecte integral de Can Folguera,
Sta. Perpètua de la Mogoda.



Transversalidad en los proyectos locales: de la teoría a la práctica.



Xarxes interculturals als centres de secundària: aspectes organitzatius i
pedagògics afavoridors de la integració relacional dels alumnes immigrats.

5. Llistat Projectes any 2008


Acompanyament i suport tècnic al I Fòrum Veïnal de Ciutat Vella.



Assessorament al Pla autonòmic per a la cohesió i inclusió social.



Avaluació de la metodologia PEC 2004. Guia metodològica 2008.



Elaboració d'un sistema de seguiment del Projecte d'Intervenció Integral de
Can Folguera, Sta Perpètua de la Mogoda.



Enquesta ciutadana a la Vila de Martorell en el marc del projecte d'intervenció
integral de la Llei de barris.
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Evaluación del Foro de la Inmigración del Gobierno de Aragón.



Formació en avaluació de la participació.



Governança i Participació en els processos de Regeneració Urbana: el cas de
la llei de barris de la Generalitat de Catalunya.



Guia metodològica per a elaborar Plans Directors Participatius.



Immigració i desafecció política en el context local. El cas de Plataforma per
Catalunya.



Impacte de les Oficines Municipals d’Escolarització en la distribució de
l’alumnat d’origen estranger entre els centres educatius.



L'avaluació i el seguiment en les polítiques de gènere.



L'institut català per la Pau i el moviment social a Catalunya. Models de relació.



La participació en els plans integrals de la Llei de Barris de la Generalitat de
Catalunya.



L’escolarització de l’alumnat d’origen immigrat en el primer cicle d’educació
infantil: potencialitats com a factor d’integració i de cohesió social.



Mapa de la Participación Ciudadana de la Comunidad de Aragón.



Models de governança en les polítiques de regeneració urbana.



Participació Política i Internet.



Processos d’escolarització de l’alumnat d’origen estranger: de l’aula d’acollida a
l’aula ordinària.



Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona: anàlisi de casos.



Redes, participación y políticas de regeneración urbana en centros históricos
en España.



Secretaria Científica de l'Observatori Local de Democràcia Participativa de la
Diputació de Barcelona.



Transversalitat educativa als municipis.
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6. Llistat Projectes any 2007


Anàlisi de les subvencions per al foment de la participació ciutadana de la
Generalitat de Catalunya.



Anàlisi i propostes per a la participació institucional de Badalona.



Assessorament a la Direcció General de Participació per a l'avaluació i millora
de la política autonòmica de participació.



Canals institucionals de participació i moviments socials: el cas de la gestió de
l'aigua.



Canvis i actuacions realitzades en l’educació catalana en el període 2003-07.



Diagnòstic per a la intervenció integral de l’àrea de Carretera de Barcelona.



Diagnòstic per a la intervenció integral de l’àrea de Carretera de Barcelona,
Cerdanyola del Vallès.



Els reptes de la participació des del moviment associatiu juvenil (Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya).



Exclusió Social Urbana a Catalunya.



Exclusión Social Urbana en España. Bases conceptuales y análisis comparado.



Guia Metodològica de Plans locals d'inclusió social.



Innovaciones locales frente a inseguridades globales. Experiencias en Brasil y
España.



L’impacte de la zonificació escolar sobre l’equitat en l’accés a l’educació. Una
anàlisi dels processos de matriculació.



Metodologia
d'Educació).



Participació, administració i ciutadania als petits municipis catalans.



Polítiques Educatives a Sabadell. El rol del PEC.



Programa de Participació Ciutadana per al Pla de Desenvolupament Integral
del barri de Mas d'en Gall a Esparreguera.



Secretaria Científica de l'Observatori Internacional de Democràcia Participativa.



Secretaria Científica del Seminari Internacional de Participació Ciutadana.

d'Avaluació

dels

Plans

Educatius

d'Entorn

(Departament
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Suport al Consorci Localret per a la implementació de millores en l'elaboració
dels Plans Directors de la Societat de la Informació.

7. Llistat Projectes any 2006


Anàlisi, avaluació i seguiment de les experiències participatives impulsades
amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana.



Formació avançada en participació ciutadana per a càrrecs electes i tècnics
municipals de la província de Barcelona.



Joves, participació i Política (Secretaria General de Joventut).



La delimitació d’unitats territorials a Cerdanyola del Vallès.



Los servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social.



Mapa de la Participació Ciutadana Institucional de l'Ajuntament de Barcelona.



Participació política i associacionisme a les Universitats Catalanes (Consell
Interuniversitari de catalunya).



Percepción e imagen del fenómeno de la globalización.



Plans Educatius d'Entorn (Departament d'Educació).



¿Quién cuida a las personas mayores?

8. Llistat Projectes any 2005


Anàlisi Enquestes de l'Institut Genus en el marc de l'Observatori de Nous
Consums de Drogues en l'àmbit juvenil.



Diagnòstic sobre la implementació de les Normes Reguladores de la
Participació a l'Ajuntament de Barcelona.



Disseny d'un marc d'anàlisi per a l'elaboració d'un informe sobre l'estat de la
Democràcia a Catalunya.



Immigració, desenvolupament
transnacional.



Observatori de Nous Consums de Drogues en l'àmbit juvenil. Anàlisi
d'enquestes.

i

democratització

en

una

perspectiva
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Per una nova cultura del territori? Anàlisi de l’impacte de quatre mobilitzacions
en defensa del territori a Catalunya.



Realització de grups focals per analitzar la percepció social davant la
instal·lació d'un centre de tecnologies avançades a la comarca del Bierzo
(Lleó).



Regional trajectories
(EURODITE).



Seguiment de convenis i ajuts a ens locals per a plans de participació
ciutadana i foment de la participació.

to

the

knowledge

economy:

a

dynamic

model

9. Llistat Projectes any 2004


1es Jornades Internacionals de Moviments Socials i Recerca Activista.



Civicactive.



Del Xino al Raval. Estudi de les polítiques públiques, les institucions culturals i
la transformació del barri del Raval.



Disseny i posada en marxa del Consell de l'Habitatge Social.



Pensant el social des del gènere. Transversalitzar la mirada de gènere a la
recerca social.



Qualitat de la participació ciutadana: indicadors, avaluació i bones pràctiques.



Treball prospectiu sobre l'impacte del Fòrum Social Mundial en les polítiques
públiques locals i les valoracions que al respecte realitza el moviment
antiglobalització.

10. Llistat Projectes any 2003


Anàlisi de les propostes electorals dels partits polítics catalans sobre l'educació.



Anàlisis comparat dels canvis a l'administració i la gestió pública a Espanya,
Itàlia i França (1980-2000).



Avaluació del programa "Viure i Conviure".



Gènere i moviments socials. Una mirada a la participació de les dones a la
Plataforma en Defensa de l'Ebre.
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La política educativa de les Comunitats Autònomes.



Realització d'un procés participatiu per a l'elaboració del Reglament de
Participació Ciutadana del Consell Insular de Menorca.

11. Llistat Projectes any 2002


Globalització i xarxes crítiques a Catalunya: pautes d'articulació de capital
social alternatiu.



Participació Democràtica i comunicació política a sistemes de govern
multinivell.

12. Llistat Projectes any 2001


Balanç del Rendiment de les Institucions Autonòmiques. España 1980-2000.



Estudi sobre l'estat de les competències municipals en educació i els diferents
models de descentralització de la política educativa als ens locals.



Joventut, Okupació i Polítiques Públiques a Catalunya.

13. Llistat Projectes any 2000


La democràcia radical: pluralisme participatiu i xarxes d'acció col·lectiva a
Catalunya i Euskadi.



Models de govern i nous patrons de la immigració: estratègies locals per
fomentar la cohesió en un mercat de treball canviant.



Plans comunitaris a Reus (barris Gaudí i Sant Josep Obrer). Diagnosi i
avaluació.



Projecte de participació a Cardedeu (Pla General d'Urbanisme).



Xarxa temàtica en govern i gestió pública.
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14. Llistat Projectes any 1999


Anàlisi dels règims autonòmics de benestar: Polítiques i gestió públiques a les
Comunitats Autònomes amb major nivell competencial, 1980-2000.



Coordinació dels treballs d'assessorament del procés de participació ciutadana
al districte de Gràcia.

15. Llistat Projectes any 1998


Informe anual Fundación Encuentro.
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