Jornada Solivid

L’acció col·lectiva davant
la crisi sanitària i social

12 de març 2021

Solivid

Una xarxa de suport i estudi de la solidaritat
davant la pandèmia
La crisi sanitària desencadenada per
la pandèmia COVID19 ha comportat
un empitjorament substantiu de
les condicions i les expectatives de
bona part de la població mundial.
Els grups socials més vulnerables es
veuen especialment afectats per la
pandèmia no només des del punt de
vista sanitari, sinó també en l’àmbit
laboral, l’habitatge i la subsistència.
En aquest context, ha sorgit a tot
el món una miríada d’iniciatives
solidàries destinades no només a
pal·liar els efectes sanitaris i socials de
la crisi, sinó també a explorar formes
alternatives d’organització econòmica
i a enfortir les iniciatives comunitàries.
SOLIVID és una xarxa d’investigació
i divulgació d’aquestes iniciatives.

Nascuda al mes d’abril de l’any
2020, agrupa en l’actualitat 34 grups
de recerca a 12 països d’Europa
i d’Amèrica Llatina. A través d’un
exercici de cartografia col·laborativa
ha censat i difós l’existència de prop
de 3.000 iniciatives solidàries en 28
països de món.
La xarxa SOLIVID és doncs una
iniciativa híbrida. Constitueix tant
una acció col·lectiva de caràcter
solidari, com un projecte d’estudi de
la solidaritat i el suport mutu a escala
internacional.
La Jornada “Acció col·lectiva davant
la crisi sanitària i social” es proposa
posar en comú i debatre els resultats
d’aquest projecte.

Objectius de la jornada

Posada en comú, anàlisi, reflexió i perspectives

La Jornada es proposa quatre objectius principals:
•

Presentar uns primers resultats de el projecte compilats per cada grup
de recerca.

•

Posar en comú una primera visió global tant de l’experiència d’investigació
i divulgació, com de les dades.

•

Iniciar la reflexió i conceptualització sobre les pràctiques de solidaritat en
temps de pandèmia i a les ciutats.

•

Establir les bases per a futures actuacions de divulgació i publicació.

inscripció

zoom

12/03

15-19:30h

Programa
El programa constarà de tres blocs
destinats, respectivament, a presentar la
trajectòria i situació general de el projecte,
a debatre les experiències de diversos
països integrats a la xarxa i a analitzar
aspectes temàtics de l’acció col·lectiva en
temps de pandèmia.

Aspectes logístics:
format i horari
La jornada serà coordinada des de la
Universitat Autònoma de Barcelona
per l’Equip SOLIVID.
Se celebrarà en format online a través
de la plataforma: Zoom.

Cadascuna de les presentacions tindrà
una durada de 10 minuts. Per l’elevat
nombre d’intervencions previstes resulta
imprescindible respectar de forma
escrupolosa els temps acordats.

La Jornada tindrà lloc el dia divendres,
12 de març entre les 15h i les 19.30h
(hora espanyola).
Jornada oberta amb formulari
d’inscripcions.
Es gravaran les sessions per a la seva
posterior difusió a la xarxa.
Cadascuna de les aportacions serà
presentada en la llengua escollida
per la persona que intervingui. Seran
llengües de treball el castellà, el
portuguès i l’italià.

https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
inscripcions
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Estructura de la jornada
Bloc 01.
SOLIVID, situació actual i reflexió sobre la
recerca col·laborativa

15h a 15:30h

1. Oriol Nel·lo, (Grup d’Estudis Energia Territori i Societat, UAB)
“SOLIVID, un proyecto en construcción: trayectoria y resultados”

Breu espai per
al debat.

(UAB)

2. Ricard Gomà, (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans)
“La solidaridad en tiempos de pandemia: potencial y limitaciones
de la acción colectiva“
3. Ismael Blanco, (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)
“Líneas futuras de trabajo y de divulgación del proyecto SOLIVID”

Bloc 02.
La diversitat i extensió de les iniciatives
solidàries
1. Magda Yolima Arias, (Universidad Católica de Oriente)
“Iniciativas solidarias como reacción a la pandemia en Colombia”
2. Adriana Rofman, Agustina Gradin i Paula Rosa, (Universidad
Nacional General Sarmiento)
“Territorios en Acción: una experiencia de construcción colaborativa de
conocimiento sobre las organizaciones de la sociedad civil en Argentina“

15:30h a 17:30h
Modera:
Joan Font,
(Instituto de
Estudios Sociales
Avanzados, CSIC)

Torn obert de
preguntes i debat.

3. María del Mar Lledó e Imanol Telleria (Universidad del Pais Vasco)
“Tres territorios y múltiples formas de organizarse e informar sobre
las respuestas sociales ante la COVID19. El País Vasco”
4. João Seixas (Univ. Nova de Lisboa) i Jose Carlos Mota (Univ. de Aveiro)
“Redes territoriais de solidariedade em Portugal. Reflexões em
tempos de pandemia e perspectivas para o futuro”
5. Julia Salom i Félix Fajardo (Universitat de València)
“Iniciativas solidarias frente a la pandemia en las ciudades
valencianas”
6. Carmen Ledo (Universidad Mayor de San Simón)
“Bolivia: Evolución y tendencias del COVID 19, 2020-2021”
7. Diego Irizarri (Universidad Católica de Chile)
“Balance y reflexiones desde la perspectiva de las iniciativas
solidarias chilenas”
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17:30h a 17:45h pausa

Bloc 03.
Les pràctiques i formes organitzatives de la
solidaritat
1. Raffaele Paciello i Giusy Sica, (Università Federico II; Napoli)
“L’innovazione sociale nel contesto metropolitano di Napoli. Analisi,
esperienze, prospettive”
2. Laura Laosa i Lucía Cobos, (Universidad Complutense de Madrid)
“Respuestas comunitarias en la crisis del covid-19, en Madrid”

17:45h a 19:25h
Modera:
Quim Brugué,
(Universitat de
Girona)

Torn obert de
preguntes i debat.

3. Ion Martínez Lorea i Andoni Iso Tinoco, (Univ. Pública de Navarra)
“De la emergencia a la latencia. Respuesta de las redes comunitarias
al Covid-19 en tres barrios de Pamplona-Iruña”
4. Laura Fregolent, (Università IUAV di Venezia)
“Le geografie dell’attivazione tra la Lombardia e il Veneto”
5. Vanessa Marx, (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
“La pandemia de Covid 19 en Río Grande del Sur y en la métropole
de Porto Alegre”
6. Julia Caminha i Julia Rossi, (Pontificia Universidade Catolica do
Rio de Janeiro)
“Entre a negação e a autogestão: sobrevivendo e resistindo à
pandemia no Rio de Janeiro”

Clausura de les jornades.

19:25h
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https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
inscripcions

