
Amb el suport de:

Coproducció 
de polítiques públiques 
davant els nous reptes 
de ciutat 
29.11.2018 de 9 a 14 hores

PROGRAMA

9h > Benvinguda a càrrec de  Laia Ortiz, segona 
tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona | @Laiaortiz; i Sonia Fuertes, 
presidenta d’ECAS | @Soniafor 

09.30h > Conferència inaugural ‘La recuperació 
dels béns comuns i la implicació dels moviments 
ciutadans’, a càrrec d’Ugo Mattei | @UgoMattei, 
professor de la Universitat de Torí i de la Universitat 
de Califòrnia. Presenta: Joan Nogué, catedràtic 
de Geografia Humana de la Universitat de Girona 
i membre numerari de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC)

Torn obert de paraules

10.45h > Pausa cafè

11.15h > Taula rodona ‘Experiències de coproducció 
de polítiques públiques: models innovadors, 
aplicació i replicabilitat’, moderada per Ricard 
Gomà, professor de Ciència Política (UAB) i director 
de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB) | @ricardgoma
 
Amb les següents intervencions:

•   ‘Una mirada europea’, a càrrec de Leonardo Díaz 
    i Eva Gómez, coordinador i col·laboradora,

respectivament, del Panel de Polítiques Públiques 
Locals i del Banc de Bones Pràctiques de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer

•  Bristol (Regne Unit): àmbit penitenciari i moneda 
social, a càrrec de Mark Williams, cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Bristol

•  ‘Model integral cooperatiu de promoció 
socioeconòmica en situacions de vulnerabilitat 
social’, a càrrec d’Emi Pallàs, directora executiva 
de Desenvolupament socioeconòmic de proximitat 
de Barcelona Activa; i Marie Faye, sòcia de la 
Cooperativa Diomcoop | @Marynabou

•    Programa Làbora, a càrrec de Teresa Crespo,
    vocal  de Pobresa d’ECAS  | @teresa_crespo;  
    i Eladi Torres, director executiu de planificació,    
    gestió de recursos i avaluació de l’Institut
    Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament 
   de Barcelona | @eladitorresg

13.15h > Debat obert

14h > Cloenda a càrrec de Josep Villarreal, 
director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona; i Albert 
Alberich, director general de Formació i Treball 
| @fitreball
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