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Title of the project:

Anàlisi de bones pràctiques, espais d’intercanvi i activitats de
difusió de coneixement

Contact:

Nicolás Barbieri (nicolas.barbieri@uab.cat)

Web page:

-

Area:

Analysis, Management and Evaluation of Public Policies.

What
El projecte desplega un conjunt de tasques vinculades al desenvolupament del Banc de
Bones Pràctiques de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona:
•

Anàlisi de 10 casos de bones pràctiques en drets socials.

•

Participació en el desenvolupament de sessions d'intercanvi i generació de
coneixement entre pràctiques.

•

Vinculació dels projectes que integren el Banc de Bones Pràctiques amb espais de
generació i transferència de coneixement: congressos, formació de postgrau,
revistes, etc.

Who
Departament de Planificació i Processos, Àrea de Drets Socials, Ajuntament de
Barcelona

Why
Els bancs de bones pràctiques han estat qualificats com un incentiu per a la innovació
pública, afavorint l'autoreflexió dels professionals, l'aprenentatge entre iguals, la
rendició de comptes i una cultura de l'avaluació. És clau tenir en compte les
potencialitats i reptes de l'experiència de Barcelona en aquest sentit. El BBP té com a
missió principal identificar, difondre i transferir bones pràctiques, tant de gestió
interna com de prestació de serveis, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer
sector o altres administracions. Així mateix, es pretén posar en valor als professionals
que les promouen, potenciar la participació activa i fer circular el coneixement.

How
El projecte disposa d'una comissió de valoració interna, formada per tècnics de
diferents disciplines que garanteixen la necessària anàlisi transversal de cada pràctica.
La participació de la universitat (en aquest cas de l'IGOP) en diferents fases del
projecte és un element de rellevància.

Project Summary Form
2018
Aquesta participació es concreta a través de l'anàlisi documental, la realització
d'entrevistes, l'elaboració de sessions de retorn i contrast amb les persones
responsables de les pràctiques, la contribució al desenvolupament de jornades
d'intercanvi i generació de coneixement entre pràctiques i l'assessorament per a la
vinculació dels projectes amb espais com congressos, formació de postgrau, publicació
d'articles en revistes, etc.

When
2018

