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Taula de Deliberació  

L’Acord com a promotor de la innovació social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taules de Deliberació 

L'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva impulsa espais de trobada per a 
debatre fenòmens socials i temes d'interès de la ciutat. Aquests espais, tal i com 
estableix el Pla Director de l'Acord 2010-2013, s'anomenen Taules de 
Deliberació. 

Els principals objectius de les taules de deliberació són: 

 Afrontar i aprofundir temes claus de la ciutat. 

 Facilitar l'intercanvi i l'aproximació de les entitats de l'Acord. 

 Crear espais que puguin donar lloc a noves estratègies i innovacions de 
manera col·laborativa. 

En cap cas l'objectiu és arribar a un acord, sinó que l'objectiu principal de les taules de 
deliberació és deliberar i aprofundir en estratègies creatives. 

A les taules hi poden participar entitats, organitzacions i institucions de l'Acord, així 
com experts o persones implicades en el tema de la sessió. 
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L’Acord com a promotor de la innovació social 

La crisi que estem vivint està comportant i comportarà en un futur canvis molt 
importants en l’enfocament de les polítiques socials i la seva gestió a la ciutat. 

Per superar amb èxit aquests canvis caldrà una actitud creativa i innovadora tant per a 
identificar-los com per disposar dels instruments per afrontar-los. 

Entenem la innovació en les següents tres dimensions: 

1. fer quelcom nou, 

2. fer el mateix però mitjançat processos diferents, 

3. adaptar proactivament bones experiències d’altres indrets. 

Per aprofundir en aquests temes es proposa organitzar una nova Taula de Deliberació 
sobre la innovació social a la ciutat de Barcelona el dia 9 de gener de 2013 de 
16.30 a 18.30 hores. 

 

Objectius 

Els objectius d’aquesta taula seran: 

 Conèixer experiències socialment innovadores; 

 Debatre en relació als elements característics de la cultura innovadora; 

 El paper de l’Acord com a innovació en polítiques i projectes socials de ciutat; 

 Deliberar sobre l’Acord com a possible difusor de la innovació en projectes 
socials. 

 

Assistents 

Es proposa que sigui una taula de deliberació amb una assistència d’unes 40 persones. 

Les places seran limitades, per aquest motiu es prioritzarà l’assistència d’entitats i 
persones amb experiències innovadores a l’àmbit social. Es realitzarà una primera 
identificació a la Comissió Executiva del Consell de Govern de l’Acord. 

Participaran: 

 Membres de la taula d’intervencions breus: 7 persones expertes en innovació 
social 

 4-5 persones integrants de la fila 0: representants d’entitats de l’Acord 

 Públic assistent. 
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Programa 

El programa de la sessió és el següent: 

16:30 Benvinguda i presentació 

Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

16:40 Taula inicial d’intervencions  

Josep Maria Miró, director de Projectes d’Innovació Social 

Charo Quero (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials) 

David Cortes (Coperfield) 

Lota Hassi (professora d’ESADE)  

Miquel de Paladella (UpSocial) 

Montse Cevera (Antares)  

Pablo Sanchez (Roots for Sustainability)  

Sascha Haselmayer (Living Labs Global) 

17:50 Torn de rèplica – fila 0 

18:00 Torn d'intervencions del públic 

18:30 Fi de l'acte 

 

La presentació de l’acte anirà a càrrec del Sr. Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports.  

A continuació, el Sr. Josep Maria Miró realitzarà una presentació introductòria al 
concepte d’innovació social i els seus reptes; i conduirà el torn d’intervencions de la 
taula inicial així com el conjunt de l’acte. 

Per tal de facilitar el debat es convidarà a persones expertes "iniciadores de debat" a 
formar part d’aquesta taula inicial d’intervencions que obrirà la reflexió. La 
metodologia de la taula serà d’intervencions breus de 7 minuts per exposar  
experiències exitoses en innovació social. Iniciaran la reflexió les següents persones: 

 Charo Quero (CEESC) - innovació social des de la comunitat 

 David Cortes (Coperfield) – govern obert, dades obertes 

 Lota Hassi (professora d’ESADE) – pensament de disseny 

 Miquel de Paladella (UpSocial) - importar innovacions social que funcionen 

 Montse Cevera (Antares) - retorn social a la inversió 

 Pablo Sanchez (Roots for Sustainability) - negocis inclusius 

 Sascha Haselmayer (Living Labs Global) - reptes ciutadans 

A continuació, s'iniciarà un debat/torn de rèplica amb altres persones convidades a 
participar que integraran la denominada "fila 0" o continuadors del debat.  Es proposa 
que aquestes persones siguin 4 representants d’entitats de l’Acord, especialment 
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membres de la Comissió Executiva del Consell, que disposaran de 2 minuts per a fer la 
seva intervenció. 

Finalment s’obrirà el debat a la resta de persones assistents que podran intervenir 
amb intervencions breus, de com a màxim 2 minuts. 

Les diverses intervencions seran moderades per un rellotge informàtic que sonarà un 
cop s'hagi esgotat el temps per a cada intervenció.  

 

 

Metodologia 

Durant l’acte es pretén donar una primera resposta a les següents qüestions:  

 

1. Definició del repte: definir el repte i les seves 
característiques: 

 Definició del concepte d’innovació social. 

 Assenyalar les dues característiques principals. 

 

 

2. Determinar quin podria ser l'objectiu: 

 Quins objectius ens hauríem de plantejar? Per 
exemple, quan es podrà dir que Barcelona és una 
ciutat socialment innovadora? 

 Quan podem dir que l'objectiu s'haurà aconseguit? 
Quins canvis es produirien?  

 

3. Avaluar les solucions intentades: 

 Identificar els projectes essencials per la 
innovació. 

 L'objectiu és: 

o Esbrinar clarament el que s'ha de fer 

o Destacar el que ha tingut èxit. 

 

4. Quins són els principals adversaris a la 
innovació? 

 L'objectiu de la tècnica del com empitjorar és 
identificar les accions o situacions que podrien fer 
retrocedir en termes d’innovació. 

 

5. Primeres conclusions 
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Conclusions i resultats 

Les idees i reflexions que sorgeixin durant la taula de deliberació es recolliran i es 
faran públiques a través dels diversos mitjans de comunicació de l'Acord: pàgina web 
de l'Acord, butlletí electrònic i Twitter.  

Les conclusions es treballaran posteriorment en el marc del Consell de Govern de 
l’Acord i de la Comissió executiva del Consell. Aquestes podran servir de base per a la 
organització d’una Jornada més àmplia sobre innovació en el marc de l’Acord. 


