SÍNTESI DEL PLA D’ACTIVITATS
Generar i compartir coneixement per transformar la metròpoli
Recerca, formació i difusió
Març 2019

ESQUEMA DE RECERCA IERMB 2019
COHESIÓ SOCIAL I URBANA

SOSTENIBILITAT URBANA

- Sistema d’informació metropolitana sobre cohesió social i urbana
• Enquesta de Condicions de Vida (ECV)/(EMCV)
• Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB)
- Desigualtats socials i polítiques de cohesió
- Desigualtats urbanes, barris i metròpoli

- Metabolisme urbà i sostenibilitat: aigua, energia i residus
- Sistema agroalimentari metropolità
- Impactes socioambientals de la mobilitat

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT URBANA

- Ecologia del territori, espais oberts i planejament
- Xarxes de ciutats i economia ecològica

- Relacions veïnals i convivència
• Enquesta de relacions veïnals i convivència a l’AMB (ECAMB)
- Seguretat urbana
• Enquesta de victimització a l’AMB (EVAMB)

ECOLOGIA I TERITORI

GOVERNANÇA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
- Governança metropolitana: cooperació intermunicipal i eines de participació
- Polítiques públiques i innovació política a la metròpoli

ECONOMIA REGIONAL I URBANA
- Economia i metròpoli:
l’activitat econòmica i els factors territorials de creixement inclusiu
- Metròpoli cooperativa:
els ecosistemes d’economia social i solidària

HABITATGE (Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona)

MOBILITAT

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona)

- Sistema d’informació metropolitana sobre mobilitat
• Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)
- Plans, polítiques de mobilitat i impactes socioambientals

- Sistema d’informació sobre infància i adolescència: Observatori 0-17 BCN

- Sistema d’informació metropolitana sobre habitatge: indicadors i visualitzador
- Dinàmiques i polítiques públiques d’habitatge: laboratoris i col.laboracions.

- L’estat de l’educació: els informes d’oportunitats educatives
- Ciutat i infància: polítiques públiques, participació

SISTEMA D’INDICADORS

- Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA)

CARTOGRAFIA I ESPAIS PÚBLICS

- Base cartogràfica d’equipaments en l’àmbit metropolità
- Sistema d’informació metropolitana sobre espais públics
• Enquesta de valoració i usos de la Xarxa de Parcs
• Enquesta de valoració i usos de platges (EPAMB)
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PROGRAMA DE RECERCA 2019
Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AMB)
- ECV 2017. Resultats sintètics i monogràfic:
l'habitatge i condicions de vida a la metròpoli
- ECURB 2017. Resultats sintètics i monogràfic:
dinàmiques de transformació dels barris metropolitans

Cohesió
Social i Urbana

- EMCV 2017-2018. Resultats sintètics i monogràfic:
desigualtat social i infància
- Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AjBCN i resta de projectes)
Sistema integrat d’informació metropolitana sobre
cohesió social i urbana:
- Enquesta de Condicions de Vida 2019/EMCV 2018-19
- Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2019
- Registres per àrees petites (Agència Tributària...)
Contracte-Programa (Aj. Barcelona)
- Eixos de recerca:
Pobresa/exclusió; infància; gent gran; joves; dones
- Suport a estratègies d’intervenció territorial i coproducció

Projectes de
recerca bàsica competitiva

-Nuevas movilidades y reconfiguración
socioresidencial en la poscrisis:
consecuencias socioeconómicas y
demográficas en las áreas urbanas
españolas (I+D Estatal)
-Inversió en petita infància:
política, polítiques i resultats
(I+D Estatal)

- Lluita pel dret a la ciutat i defensa dels DESCA a la BCN
Global. (Observatori DESC-IERMB) (Justícia Global AjBCN)
- Anàlisi relacions veïnals i convivència ECAMB 2017
- Enquesta de convivència metropolitana, ECAMB 2018
- Ús social dels espais de convivència als barris de l’AMB
- Enquesta de victimització metropolitana, EVAMB 2018
- Llibre, 30 anys de l’EVAMB a l’àrea metropolitana

Convivència i
Seguretat Urbana - Anàlisi relacions veïnals i convivència ECAMB 2018

- Ús social dels espais de convivència als barris de l’AMB
- Enquesta de victimització metropolitana, EVAMB 2019
- Llibre, 30 anys de l’EVAMB a l’àrea metropolitana

Conveni amb Direcció de Prevenció (Aj. BCN)
- Pla de prevenció i seguretat de Barcelona:
suport a diagnosi, implementació, avaluació
- Les fonts de la inseguretat: evidència empírica
i recomanacions per als barris de Barcelona
- Enquestes de victimització (Gabinet de Seguretat,
DG d’Administració de Seguretat, Departament d’Interior).
Tractament, homogeneïtzació, anonimització i depuració
de les bases de dades

-Preventing and combating racism,
xenophobia and other forms of
intolerance (hate crime/hate
speech). (Projecte i+d UE).

- Enquesta de victimització metropolitana, EVAMB 2019
(Ampliació de mostra Ajuntament de l’Hospitalet)
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Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AMB)

Economia
Regional i
Urbana

Mobilitat

-Creixement inclusiu urbà (expansió-desigualtats-territori)
-PIB, productivitat i salaris a l’àrea metropolitana
-Clústers i districtes industrials: impacte en capacitat
d’innovació econòmica a la metròpoli
-Localització i especialització productiva metropolitana
-Actualització bases de dades i elaboració Flaix Econòmic
-Economia social i solidària a l’àrea metropolitana

- Creixement inclusiu urbà (expansió-desigualtats-territori)
- Activitat emprenedora i innovació a metròpoli de BCN
- Elaboració sèries estadístiques PIB, VAB i salaris per als
municipis de l’AMB
- Gènere i talent estranger en la innovació tecnològica
- Actualització bases de dades i elaboració Flaix Econòmic
- Economia social i solidària a l’àrea metropolitana

-Informes de mobilitat i entorn socioeconòmic metropolità
-Seguiment de la UITP
-Avaluació ambiental estratègica i suport a PMMU (2019-24)
-Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el
benestar de la población a l’AMB (II fase)
-Relacions entre mobilitat i desigualtats socials i urbanes

- Informes mobilitat i entorn socioeconòmic metropolità
- Seguiment de la UITP
- Suport a procés elaboració PMMU (2019-24) (3a fase)

Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AjBCN i resta de projectes)

- Global Entrepreneurship Monitor:
Informe Anual de Catalunya
- Caracterització de les patents de les
universitats catalanes i dels centres CERCA
(Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació)

Projectes de
recerca bàsica competitiva

- Economia, energia i impactes Ecològics
(Grup de recerca reconegut SGR-AGAUR)
- Metropolitan Community for
Collective Intelligence (MEdICI)
(Fondazione Ente Cassa di Risparmio
di Firenze) (Universitat de Florència)

- Industrial districts and innovation in Spain and Italy,
1991-2015 (Universitat València i Universitat Florència)

- Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF)
(Autoritat Metropolitana del Transport)
- Enquesta Mobilitat Quotidiana a Terres de l’Ebre,
Ponent i comarques gironines
- Geodatabase d’aparcament a diversos municipis AMB
- Mobilitat en vehicle privat a Barcelona:
perfils socials i alternatives de canvi modal (AjBCN)
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Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AMB)

Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AjBCN i resta de projectes)

-Ús de recursos hídrics no convencionals i
adaptació a sequeres a litoral mediterrani:
planificació hídrica resilient (I+D Estatal)

-La pobresa híbrica i energètica a l'AMB.

Sostenibilitat
Urbana

-Entorns alimentaris locals i petjada alimentària
-Avaluació ambiental estratègica del PMGRM (2017-2025)
-Enquesta recollida selctiva. Avaluació canvi de model AMB.
-Avaluació ambiental estratègica i suport PMMU (2019-24)
-Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el
benestar de la població a l’AMB (II fase)

- SCOREWATER. Implement resilient water
management (UE H2020)
- SABRA. System-level Agrifood. Bringing
together Residents for Community and
Citizen Action (UE H2020)

-La pobresa híbrica i energètica a l'AMB.
-Enquesta recollida selctiva. Tractament, difusió dades.
-El Parc Riu Llobregat. Explotació enquesta. Usos i conflictes
-Sistema agroalimentari metropolità i pobresa alimentària
-Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori (IERMB-CREAF)
-Model socioecologic dels espais oberts:
factors estratègics per al planejament del territori
-Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats:
aplicació a l’àmbit metropolità

Ecologia
i Territori

- Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori (IERMB-CREAF)

- Model socioecologic dels espais oberts:
factors estratègics per al planejament del territori (PDU)
- Proposta d’ordenació dels espais oberts (PDU)
- Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l’AMB
- Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats:
aplicació a l’àmbit metropolità

Projectes de
recerca bàsica competitiva

- TRUE. Tools for Resilient Urban
Ecosystems (UE H2020)
- Economia, energia i impactes ecològics.
(Grup de recerca reconegut SGR-AGAUR)
- Projecte Sinèrgia energia i territori
(Universitat de Barcelona)
- Conveni LET - Xarxa UAB Labs
(Universitat Autònoma de Barcelona)

- BIOLANDSCAPEs. Agroecological History
for Designing Sustainable landscapes.
Case Studies from the Mediterranean
World (I+D Estatal)
- CLEARING HOUSE. Collaborative Learning
in Research, Information-sharing and
Governance on How Urban forest-based
solutions support Sino-European urban
futures (UE H2020)
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Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AMB)
- Grup de reflexió i debat sobre
Fet metropolità i la seva governança futura:
Coordinació compartida amb PEMB i AMB.
- Papers 61. Monogràfic:
Barcelona. La governança de la metròpoli.

Governança i
Polítiques
Públiques

- Metròpoli i mecanismes de cooperació
intermunicpal
- Governança democràtica:
eines de participació metropolitana
- Papers 62. Turisme i Territori

Observatori
Metropolità
Habitatge

Projectes de recerca aplicada
(Contracte-Programa AjBCN i resta de projectes)

Projectes de
recerca bàsica competitiva

- Educació: formació professional, gènere i trajectòries
(Contracte-programa Ajuntament de Barcelona)

Governança urbana, comuns, innovació
(Grup de recerca reconegut SGR-AGAUR)

- Pla estratègic municipal (Ajuntament de Cerdanyola)
- Diagnosi i sistema de seguiment per al PAM (Aj. Gavà)
- La innovació en les polítiques de desenvolupament
econòmic local (Càtedra PEL. BCN Activa-UPF)
- Cap a l’escalabilitat de l’habitatge cooperatiu en règim d’ús
a Catalunya (Fund Dinamo) (Treball i Afers Socials, Gencat)

-Efecte Barri (I+D Estatal)
-Repolurb. Polítiques urbanes: governança,
innovació i coproducció (I+D Estatal)
-Models educatius 0-3, mercat laboral i
innovació social (Recercaixa)

- Lluita pel dret a la ciutat i defensa dels DESCA a la BCN
Global. (Observatori DESC-IERMB) (Justícia Global AjBCN)
- Pràctiques culturals de proximitat a BCN (ICUB)
- Sistema d’indicadors habitatge 2019
- Nova web de l’OHB amb actualització del visualitzador
de dades en línia 2019 i difusió de recerca reralitzada
- Informe Anual ‘L’habitatge a la metròpoli de Barcelona’
- Programa de laboratoris de l’OHB
- Programa de col.laboracions de l’OHB

-De un modelo local único a una realidad
plural (I+D Estatal)
-Participació i Metròpoli. Aprofundint la
democràcia metropolitana (Democ, Generalitat)
- Efecte Barri.
Desigualtats i polítiques urbanes
a les grans ciutat. (I+D Estatal)

Contracte-programa Ajuntament de Barcelona:

Institut d’Infància i
Adolescència de
Barcelona

- Observatori 0-17 Barcelona
- Informe d’oportunitats educatives de Barcelona (difusió)
- Polítiques públiques i ciutat jugable
- Parlen els nens i les nenes: benestar subjectiu de la infància
- Grup d’igualtat d’oportunitats en la infància del CMBS

Recerca transversal
Sistemes d’Indicadors
Cartografia i Espais Públics

- SIMBA (Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona): Plataforma Integral d’Indicadors.
- Base cartogràfica d’equipaments metropolitans: manteniment i millora
- Enquesta Valoració i d’Usos de la Xarxa de Parcs Metropolitans 2019
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ
- Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans (IERMB-UAB) (2a Ed. 2018-2019) (3a Ed. 2019-20)
- Curs MOOC (Massive Open On-line Course) Ciudades en crisis y nuevas políticas urbanas (IGOP-IERMB)

FORMACIÓ

Butlletí Digital IERMB (Bimensual)
- Butlletins n. 1 a 5 (gener-desembre 2017)
- Butlletíns n. 6 a 10 (gener- desembre 2018)
- Butlletins n. 11 a 15 (gener- desembre 2019)

Anuari Metropolità
- Repensar la Metròpoli (2017)
- El Dret a la Metròpoli (2018)
- Del Barri a la Metròpoli (2019)

DIFUSIÓ
Publicacions

L’AMB en Xifres
- La Metròpoli en 100 Indicadors (2016)
- La Metròpoli en 100 Indicadors (2017)
- La Metròpoli en 100 Indicadors (2018)

Revista Papers
- Megaregions i desenvolupament urbà sostenible (2016)
- Nous reptes en la mobilitat quotidiana (n. 59, 2017)
- Gentrificació i dret a la ciutat (n. 60, 2018)
- Governança metropolitana (n. 61, 2018)

- Publicacions acadèmiques.
Articles en revistes indexades, llibres i capítols de llibres
- Working Papers de l’IERMB
- Quaderns de l’Espai Metròpoli
Altres publicacions
- Global Entrepreneurship Monitor ( GEM)
Informe Executiu Catalunya (Anual)
- Flaix Econòmic metropolità (IERMB-AMB) (Trimestral)

(Quines polítiques per quina metròpoli IERMB, PEMB, AMB)

- Turisme, metròpoli i territori (n. 62, 2019)

Espai Metròpoli

DIFUSIÓ
Debat
DIFUSIÓ
Documentació

- Catorze convocatòries entre maig 2016 i febrer de 2019

•
•

Butlletí del Centre de Documentació (Trimestral) (Butlletí n. 28 desembre 2018)
Repositori de Recursos Digitals en l’àmbit urbà i metropolità
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