Curs d'Estiu 'Municipalisme i Drets Socials'
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor (http://xarxanet.org)

agenda

Curs d'Estiu 'Municipalisme i Drets Socials'

Page 1 of 4

Curs d'Estiu 'Municipalisme i Drets Socials'
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor (http://xarxanet.org)

Esplugues de Llobregat
Dilluns, 01/07/2019 fins Divendres, 05/07/2019

Quins són els reptes que afronten els ajuntaments el 2019? Com i fins on podenels municipis intervenir davant de
les conseqüències i les causes de la desigualtat social, la precarietat i l’exclusió social?

Després de la constitució, tot just, dels nous governs municipals, l'Observatori DESC i la Universitat de Barcelona
ofereixen 4 jornades de formació per fer front des dels municipis a algunes de les principals dimensions de la
realitat social. De l’1 al 5 de juliol, l'Espai Baronda d'Esplugues de Llobregat acollirà la 23ena edició del Curs
d'Estiu Els Juliols de la UB 'Municipalisme i Drets Socials'.
El curs és apte per al públic en general, però específicament aquesta formació s'adreça a càrrecs electes, tècnics
locals, activistes i estudiants. Les sessions seran de 9.30h-14.00h.

Dilluns 1 de juliol, de 9:30 a 11:30
'De la gestió institucional a l'aposta municipalista per la transformació social: la construcció de la ciutat democràtica
i solidària. Recuperació de sobiranies i de les polítiques d'apoderament col·lectiu ciutadà'
A càrrec de Quim Arrufat, tècnic de recerca de l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) i
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professor associat de Ciència Política a la Universitat de Barcelona
Pausa
De 12:00 a 14:00,
'Models de gestió de serveis públics. Límits i marges de l'externalització de serveis en un marc d'oligopolis: les
clàusules socials i ambientals. La gestió pública directa sota criteris de transparència, democràcia i bé comú: les
municipalitzacions. L'escletxa de la gestió publicocomunitària'
A càrrec d’Ernest Gutiérrez, tècnic de recerca de l'Observatori DESC, llicenciat en Ciència Política i màster en
Participació i Desenvolupament Sostenible per la UAB i màster en Sociologia Jurídica per la UB.
Dimarts 2 de juiol, de 9:30 a 11:30
'L'espai públic en disputa. Usos i convivència en l'espai públic com a escenari del conflicte social urbà'
A càrrec de Manuel Delgado, doctor en Antropologia i catedràtic de la Universitat de Barcelona
Pausa
De 12:00 a 14:00,
'Feminisme des dels municipis: aproximació transversal a un viratge feminista de les polítiques locals'
Colectivo Punto 6
Dimecres 3 de juliol, de 9:30 a 11:30
'El paper de l'economia social i solidària en la construcció de ciutats cooperatives'
Ivan Miró, cooperativista, membre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Pausa
de 12:00 a 14:00
'El dret a l'habitatge en un context de mercat especulatiu. Actors, marcs legals i estratègies per a les bombolles
que venen. Respostes i recursos per avançar en la protecció del dret a l'habitatge'
Lucía Delgado, tècnica de l'àrea de dret a l'habitatge de l'Observatori DESC
Dijous 4 de juliol, de 9:30 a 11:30
'Radiografia de l'exclusió i la vulnerabilitat avui. Balanç i propostes de marcs d'intervenció'
Joan Uribe, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Pausa
De 12:00 a 14:00,
'L'urbanisme al servei de ciutats humanes. Del boom de la construcció al planejament racional al servei del
benestar col·lectiu'
Irene Escorihuela, jurista, politòloga, directora de l’Observatori DESC
Divendres 5 de juliol, de 9:30 a 11:30
'Cap a un model de seguretat pública democràtic. De la policia reactiva a la de proximitat'
Júlia Trias, politòloga, experta en migracions i refugiats, assessora del Comissionat de Seguretat de l'Ajuntament
de Barcelona
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Pausa
De 12:00 a 14:00,
'Polítiques locals de gestió de residus i polítiques de fiscalitat ambiental a l'escala local'
Ignasi Puig, doctor en Ciències Ambientals i cap de projectes Fundació ENT.
La matrícula es pot fer en aquest enllaç.
Data:
Dilluns 01 jul
Hora:
09:30
Correu electrònic Organitzador: juliols.informacio@ub.edu
Organitzador: Observatori DESC i Universitat de Barcelona
Etiquetes: formació, drets socials, observatori desc
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