4a Escola d’Estiu

del 26 al 29 de juny 2017
FER FRONT A LES DESIGUALTATS. EL PAPER DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
I L’ACCIÓ COMUNITARIA
La crisi i l’austeritat han actuat com a potents acceleradors de les desigualtats socials i territorials a les
ciutats, colpejant amb especial duresa els col·lectius i els barris més vulnerables. La feble recuperació
econòmica actual no sembla suficient per a revertir aquesta tendència. La crisi ens deixa com a
llegat unes ciutats més polaritzades a nivell social i territorial, i també un sector públic més afeblit,
amb un marge de maniobra fortament restringit per la política de l’austeritat. En aquest context,
aquesta Escola d’Estiu es proposa analitzar el paper que poden jugar les polítiques socials i l’acció
comunitària a l’hora de garantir i d’ampliar els drets socials per a tothom, reduint les desigualtats.
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En el marc d’aquesta temàtica general, posarem l’accent en tres aspectes que posen en valor diferents
línies de recerca desenvolupades per l’IGOP en els darrers anys: 1) els impactes de l’austeritat sobre les
polítiques locals i el marge de maniobra de les ciutats en aquest context; 2) les estratègies comunitàries
en l’àmbit escolar com a estratègia de reducció de les desigualtats educatives; 3) les desigualtats que
existeixen en l’àmbit de la cultura i les accions per promoure l’equitat d’oportunitats i recursos.
És una proposta descentralitzada que té llocs a diferents espais de la ciutat de Barcelona.
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Les Polítiques Locals
en context d’austeritat

Davant les desigualtats actuals en el
món educatiu, com hi podem fer front?

L’inici de la crisi econòmica i financera de 2008 comporta
un punt d’inflexió en la trajectòria del municipalisme a
Catalunya. Les desigualtats socials i territorials en els
municipis han anat en augment, revertint una tendència
sostinguda de reducció de les desigualtats en les últimes
dècades. Els atacs a l’autonomia local i les mesures
d’austeritat imposades sobre els governs municipals
restringeixen significativament el seu marge de maniobra.
Les pròpies entitats del Tercer Sector s’han vist fortament
afectades per les retallades del sector públic. Quines
capacitats d’actuació resten en l’àmbit local per fer front
a un escenari com aquest? Quin paper poden jugar
els municipis en la preservació i en l’ampliació de drets
socials? De quina manera els actors locals (governs,
entitats...) poden continuar contribuïnt a la cohesió social i
territorial de les ciutats? Quin pes específic pot tenir l’acció
comunitària en la reducció de les desigualtats? Partirem
de les reflexions generades per un estudi comparatiu de
diferents ciutats d’arreu del món, per després aprofundir en
l’experiència de Catalunya i de les ciutats metropolitanes.

Una de les preocupacions de professionals, institucions
i activistes del món educatiu és com fer front a les
desigualtats educatives generades per d’altres desigualtats,
tals com les socials i econòmiques. La segregació escolar,
és un fet, un símptoma i un reflex de les desigualtats
de la nostra societat, davant això s’està apostant per la
innovació educativa com a una possible solució. A la
vegada, i fent una anàlisi en profunditat, aquesta solució
podria esdevenir un arma de doble tall, ja que podria
generar processos que enforteixin als que ja són forts
i debiliti i segregui als que són més dèbils. La igualtat
d’oportunitats, per ser real, ha de garantir igualtat de
resultats, és a dir, que els nois/noies, siguin del barri
que siguin, provinguin de la família que provinguin,
i hagin anat a l’escola que hagin anat, acabin tenint les
mateixes opcions d’èxit en el seu itinerari formatiu i
vital. Quins són els mecanismes i reptes per fer això
possible? Quin el paper de les administracions, les escoles
i els professionals? I el de les famílies, els alumnes i les
comunitats?

La desigualtat també està present en la cultura. Però en
l’agenda de les polítiques culturals, l’equitat continua sense
ocupar un lloc central. Tenim menys coneixement que en
d’altres àmbits, però sabem que existeixen desigualtats pel
que fa a l’accés, la participació, la creació o la producció
en cultura. De què parlem quan parlem de desigualtats en
cultura? Quins són els factors clau que expliquen aquestes
desigualtats? Què fan l’administració pública i els agents
socials i culturals per fer front a aquestes desigualtats?
Què podem fer per promoure l’equitat d’oportunitats però
també de recursos en l’àmbit cultural?

Escola de l’IGOP.
Pg. Urrutia 17, baixos (Barcelona)
16 a 20h

Institut - Escola Turó de Roquetes
c/ Artesania, 81-83 (Barcelona)
16 a 20h

• Modera: Nicolás Barbieri. IGOP-UAB.

16h a 18h: Presentació i discussió dels resultats de la
recerca “Governança de l’Austeritat: una comparació
internacional entre vuit casos d’estudi” i dels primers
resultats de “la sistematització d’un model socieconòmic
en el marc dels procesos comunitaris a Barcelona”.

Taula Rodona i espai d’intercanvi

18h a 20h: Taula rodona. Els impactes de l’austeritat en el
municipalisme català
• Oriol Nel·lo. Universitat Autònoma de Barcelona:
ciutats i desigualtats
• Toni Merino. Ajuntament de Mataró: austeritat i
governs locals
• Laia Ortiz. Ajuntament de Barcelona: polítiques socials
de resposta

• Aina Tarabini (especialista en sociologia de l’educació
i en l’anàlisi de desigualtats educatives)
• Jordi Collet (especialista en sociologia de l’educació i
política educativa)
• Professorat de secundària que treballa al barri La
Florida de l’Hospitalet de Llobregat
• Professorat de l’Institut - Escola Turó de Roquetes
• Professorat de l’Escola Mestre Morera

Cultura i equitat

Casal de Barri La Cosa Nostra
c/Beret, 83 (Barcelona)
17h

Taula Rodona
• Sandra Martínez. Casal de Barri La Cosa Nostra.
• Montse Tort i Sergi Diaz. Ajuntament de Barcelona.
• Ingrid Guardiola. Professora i productora cultural.

Inscripcions obertes a:
http://bit.ly/EscolaEstiu17
Inscripció gratuïta
S’ha de formalitzar per motius d’aforament

• Professorat de l’Escola Àgora
• Entre altres convidades i convidats

Activitat simultània: Trobada procomuns
Procomuns és un fòrum de co-creació de
polítiques publiques per a una economia
col·laborativa procomuna. Un fòrum de
política col·laborativa per a una economia
col·laborativa. Un espai de co-disseny i
desenvolupament de propostes, solucions i
estratègies per a un avenç de les economies
col·laboratives procomuns.
L’economia col·laborativa de plataformes
digitals està creixent exponencialment,
plantejant reptes i oportunitats, i ha
esdevingut una prioritat per a les agendes
polítiques arreu del món. És clau la
involucració de la ciutadania, i l’impuls del

models procomuns com a oportunitat per
democratitzar l’economia.
Procomuns té tres objectius principals:
Ressaltar la rellevància del model procomú
dins l’economia col·laborativa a Barcelona, a
Catalunya, i Europa.
Obrir el debat, on involucrar a la ciutadania,
sobre quin model s’ha d’impulsar des de
les administracions, i co-crear sol·lucions
publico-communs.
Prop orcionar rec urs os útils p er la
sostenibilitat i l’escalabilitat de l’economia
col·laborativa procomú i directrius tècniques

per a la construcció de programari obert i
descentralitzat.

http://procomuns.net/ca/programa-2017/

Aquest any 2017 és l’any de la regulació de
l’economia col·laborativa: debatrem amb
representants de la Generalitat, Ajuntament
i Parlament Europeu quines poden ser les
millors polítiques públiques, farem arribar a
les ciutats uns principis guia. Reflectirem amb
Yochai Benkler les transformacions en marxa.
Presentarem recursos per l’emprenedoria,
de models econòmics i tecnològics
per l’escalabilitat de les iniciatives, i codissenyarem solucions a reptes de la ciutat, en
matèria de habitatge, cures i exclusió.
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Conferència de Yochai Benkler (10h)
Debat sobre Regulació Economia Col.laborativa
Reptes de ciutat

Opinió pública vs Economia Col.laborativa
Què fa que una plataforma sigui procomú?
Recursos i models de governança procomú
Reptes de ciutat
tot això i molt més!

