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forma part de l’Observatori Metropolità de Barcelona http://stupidcity.net, un grup 

obert de recerca que neix en el 2010 i que centra el seu treball en els processos 

urbans, tant els planificats des de l’administració pública com els sorgits des de 

moviments ciutadans. També és membre de La Hidra www.lahidra.net, cooperativa de 

formació i recerca sobre democràcia participativa, innovació social i producció cultural. 

Actualment, està realitzant la seva tesi doctoral a l’IGOP titulada “Políticas de fomento 

de la innovación social. Entre cambios en las relaciones de poder y procesos de 

sobreexplotación en la gestión comunitaria” i forma part de l’equip de recerca al 

projecte TRANSGOB: transformacions de la governança urbana al context de la crisi. 

Evolució i perspectives de la governança participativa a Espanya i Regne Unit. 

2. Materials d’interès 

2.1 Recerca sobre comuns urbans a Barcelona: 

Des de l'Observatori Metropolità de Barcelona hem publicat una recerca sobre comuns 

urbans centrada en pràctiques concretes a la ciutat, amb un total de 17 casos 

http://bcncomuns.net Es tracta d’institucions socials basades en pràctiques locals, 

comunitàries i participatives que busquen donar respostes a demandes socials, i que es 

caracteritzen per una gestió no mercantil dels recursos, i de noves formes de compartir 

temps, béns, coneixements i espais que estan assajant el recorregut de futurs 

possibles, i que estan prefigurant un nou escenari urbà, una ciutat comuna. A la web 

de la recerca, hi ha una fitxa detallada i vídeos de cada experiència i els resultats finals 

que funcionen com a resum i com a diagnòstic es poden llegir aquí: 

http://bcncomuns.net/resultats/ 

2.2 Vídeos sobre pràctiques d’innovació social urbana: 

Des de ZZZINC www.zzzinc.net, es va posar en marxa el projecte Destrucción Creativa: 

encuentros de iniciativas de innovación social http://www.creativedestruction.eu/ 

Durant l’edició del 2012, vam convidar a experts i agents actius en projectes que 

produeixen canvis sobre el territori urbà 

http://www.creativedestruction.eu/programa-2012/ L’edició del 2013 , la jornada 

Urbanismo ciudadano para una ciudad inesperada https://vimeo.com/80067210 

estava centrada en usos socials d’espais urbans. 

2.3 Pragmatismo en la incertidumbre: 

Breu text sobre algunes tendències a les polítiques públiques de Barcelona que 

apel·len a l’autogestió i al pragmatisme com a via per a solucionar problemes o per a la 

gestió de conflictes urbans: http://www.nativa.cat/2014/05/pragmatismo-en-la-

incertidumbre/ 


