Recercaixa Project

Modes emergents de protesta:
vies cap a la inclusió política

9 de juny 2017 / CCCB (Sala 2)

JORNADA
“Desigualtat i participació a la ciutat de Barcelona”
L’objectiu d’aquesta jornada és presentar els principals resultats del projecte “Modes
emergents de protesta política: vies cap a la inclusió política”. El projecte pretén
contribuir a la comprensió de les formes emergents de participació política en les
democràcies contemporànies avançades, parant especial atenció a les possibles
implicacions per a la inclusió política.
La jornada està platejada per difondre els resultats de la recerca amb el món local i
s’adreça particularment a agents de l’administració pública i del tercer sector de l’àmbit
de la participació política, així com a periodistes. El programa inclou una presentació
dels principals resultats del projecte i una taula rodona titulada “Com facilitar la
participació dels ciutadans i ciutadanes més vulnerables?” A la taula participan experts
vinculats a la participació política des de diferents perspectives.
.

SEMINARI OBERT
Invitació oberta a tècnics i experts de l’àmbit local
Sala 2 CCCB

10.00h Benvinguda Eva Anduiza (UAB)
10.15h-11.00 Desigualtats en la participació a Barcelona:
presentació de resultats de la recerca
Sheila González (UAB)
11.00 - 11.30h Pausa – Cafè
11.30-13.30 Com facilitar la participació dels ciutadans i
ciutadanes més vulnerables?
•

Marc Andreu, periodista i autor de “El moviment ciutadà i la
transició a Barcelona: la FAVB”.

•

Laia Torras, cap de participació de la Gerència d’Ecologia
Urbana, Ajuntament de Barcelona.

•

Carol Galais, investigadora de la UOC i membre del projecte
“Cherry Picking: els resultats dels processos participatius”.

•

Ramon Canal, director del gabinet tècnic de programació,
Ajuntament de Barcelona.
Moderador:
Jordi Muñoz, Investigador Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona

Si estàs interessat o interessada en assistir a la jornada registra’t
aquí abans del 28 de maig [aforament limitat].
Per a més informació, pots visitar el web del projecte
http://protestaidesigualtat.uab.cat/

