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Complexitat de valors

Baixa Alta

Complexitat
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Reduïda Lògica professional
Programació técnica

Lògica partitocràtica
Negociació política

Elevada Lògica d’assaig
Experimentació operativa

Lògica d’aprenentatge
Intel.ligència col.lectiva

Les polítiques socials en el segle XXI:
models d’elaboració



Les ciències socials en el segle XXI:
escenaris alternatius

Escenari Dominant Escenari Emergent

QUI

Doble segmentació: 
- Entre disciplines acadèmiques 

(fragmentació de la recerca)

- Entre espais de coneixement
(fractura universitats / AA.PP / OO.SS)

Doble confluència col.laborativa:
- Recerca interdisciplinar
- Espais de coneixement en xarxa 

QUÈ

Objectes i debats:
- Teoria i autoreferencialitat

Llenguatges:
- Hermetisme i modes terminològiques

Objectes i debats:
- Agendes i teories del canvi 

Llenguatges:
- Socialment intel.ligibles i compartits

COM
- Fragmentació metodològica
- Formalisme i sofisticació
(elegància formal vs rellevància substantiva)

- Pluralisme metodològic
- Coproducció de coneixement
- Dades obertes

PER A QUÈ 
Impacte acadèmic amb 
escassa rellevància social
(publicar x prestigi en revistes indexades)

Impacte social a partir de 
coneixement rellevant
(conèixer x transformar)



En síntesi: LA DOBLE TRANSICIÓ

Transitar cap a  models de producció de 
POLÍTIQUES SOCIALS Aprenentatge i la Intel.ligència col.lectiva

Transitar cap a escenaris de coneixement en
CIÈNCIES SOCIALS Interdisciplinarietat i l’impacte social



Podrem avançar en aquesta doble transició si: 

• Connectem els 2 àmbits: coneixement (CCSS) i pràctica (PPSS)

• Dotem de centralitat i rellevància aquesta connexió

COM HO FEM?



TRES ESTRATÈGIES 

• Processos de vinculació: acords sobre agendes i mètodes compartits

• Estructures de col.laboració: marcs estables de coproducció

• Espais de formació: programes interdisciplinaris amb eines de recerca-acció



A TALL D’EXEMPLE:
1. Recerca aplicada i col.laborativa sobre polítiques d’infància a BCN: drets socials, ecologia urbana i educació

2. Investigació Acció Participativa (IAP) a les escoles públiques de Nou Barris

3. Un espai de formació interdisciplinar amb presència d’universitats, AAPP i OOSS



Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 



LES INFRASTRUCTURES METROPOLITANES DE CONEIXEMENT

Creació de Fonts de Dades i Sistemes d’Informació

- Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA)
- Base Georeferenciada i Visor d’Equipaments de l’AMB

Cohesió social i urbana
- Enquesta de Condicions de Vida (ECV)  (Anual)
- Estadístiques Metropolitanes de Condicions de Vida (EMCV)  (Anual)
- Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB)  (Triennal)

Economia regional i urbana
- Flaix econòmic metropolità  (Trimestral i Anual)
- Global Entrepreneurship Monitor (GEM Catalunya)  (Anual)

Seguretat i convivencia
- Enquesta de Victimització (EVAMB) (Anual)
- Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB) (Biennal)
- Sistema d’informació sobre espais urbans i usos socials

Mobilitat
- Informe de mobilitat i entorn socioeconòmic  (Trimestral)
- Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)    (Anual)

Espais oberts
- Enquesta ús i satisfacció de Parcs Metropolitans  (Biennal)
- Enquesta ús i satisfacció de Platges de l’AMB        (Biennal)

Sostenibilitat urbana
- Enquesta de Recollida Selectiva (ERSAMB)
- Enquesta de consums d’aigua i usos domèstics 

Infància i adolescència
- Observatori 0-17 Barcelona (Dades Clau d’infància i adolescència)
- Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (Quadriennal)

Ecologia i territori
- Sistema d’indicadors del Laboratori Metropolità d’Ecologia I Territori (LET)

Habitatge
- Sistema d’indicadors Habitatge i Metròpoli

Governança i polítiques púliques
- Sistema d’indicadors metropolitans de governança 



Suport i impuls a processos d’innovació en les polítiques públiques

1. Index de vulnerabilitat urbana (IVU) dels barris metropolitans

2. Serveis de prevenció i seguretat de proximitat a Barcelona

3. Pla de joc a l’espai públic de Barcelona

4. Programes de rehabilitació d’habitatge

5. Taula de reactivació econòmica i reindustrialització de l’AMB

6. Pla metropolità de mobilitat urbana

7. Sistema agroalimentari metropolità

8. Infraestructura verda i criteris de planejament i gestió (PDU)

9. Plans estratègics municipals i articulació metropolitana

10. Agenda Besòs



Visor digital interactiu de l’accidentalitat en bicicleta AMB: 7.577 accidents analitzats (2010 – 2019) 

Primer visor digital d’equipaments metropolitans: 7.145 equipaments i serveis geolocalitzats
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