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Títol del projecte:

Els nous reptes de les polítiques urbanes: governança, innovació i
coproducció (REPOLURB)

Contacte:

Marc Parés (marc.pares@uab.cat)

Pàgina web:

https://www.upo.es/investiga/reporlurb/

Àrea:

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation

Què
Repolurb és una xarxa de grups d’investigació de diferents universitats espanyoles en
l’àmbit de les polítiques urbanes. La Xarxa REPOLURB pretén abordar assumptes
centrals de l’agenda d’investigació sobre la governança i la innovació en les polítiques
urbanes. Per fer-ho parteix d’investigacions prèvies desenvolupades pels integrants de
la xarxa, així com procura la integració d’altres grups nacionals i internacionals que
treballen sobre aquest assumpte. Es pretén tant consolidar resultats previs com
avançar noves línies de treball.

Qui
Aquest és un projecte finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad
(CSO2016-81806-REDT).
La xarxa està liderada pel professor Clemente Navarro de la Universidad Pablo Olavide.
Forment part de la xarxa REPOLURB els següents grups de recerca: Centro de
Sociología y Políticas Locales (Universidad Pablo Olavide), Investigación Urbana y
Cambio Social (Universidad de la Rioja), CIVERSITY (Universidad del País Vasco),
GISMAT (Universidad Complutense de Madrid, URGOCIS (Universitat Autònoma de
Barcelona) y AGORA HUM-648 (Universidad de Huelva).

Perquè
La xarxa pretén ser un espai de reflexió i intercanvi que doni continuïtat a les
recerques desenvolupades a l’Estat Espanyol durant els darrers anys en el camp de les
polítiques urbanes. Algunes investigacions dels grups integrants de la xarxa son les
següents:
•

Innovación Social y Políticas Urbanas (CSO2011-28850), Ministerio de Ciencia e
Innovación (2011-2014)

•

Vulnerabilidad, participación y ciudadanía. Claves para un desarrollo urbano
sostenible, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y Fondo social
Europeo (2016-2019)
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•

Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales en
Andalucía, Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER (20132015),

•

Políticas urbanas, cambio socioeconómico e innovación (CSO2015-70048-R),
Ministerio de Ciencia e Innovación (2016-2018)

•

Política laboral y cambios en la norma social de empleo en Europa (CSO201570085-R), Ministerio de Economía y Competitividad (2016 –2018)

•

Políticas urbanas en el escenario del 2015 (CSO2011-28850), Ministerio de Ciencia
e Innovación (2012-2014)

Com
La Xarxa Repolurb desenvoluparà tres seminaris al llarg de l’any 2018 (Barcelona,
Madrid I Sevilla) amb l’objectiu d’abordar els diferents aspectes de la xarxa, tant des
d’un punt de vista teòric com metodològic. A cada seminari hi participaran els
membres de la xarxa, actors socials, agents de polítiques urbanes i joves
investigadors/es que podran presentar els avanços de les seves recerques. El projecte
finalitzarà amb una publicació a partir de les presentacions i els debats dels seminaris.

Quan
2018-2019

