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 Fitxa de bones pràctiques

Els preguem que remetin la fitxa degudament complimentada al Secretariat de la Comissió DAL,
que resta a la seva disposició davant qualsevol dubte o observació.
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Fitxa de bones pràctiques de Descentralització i Gobernabilitat Local
Títol: URBsociAL:
Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals
Organisme impulsor: Oficina de Coordinació i Orientació (OCO) del Programa URB-AL III de la
Comissió Europea
Àmbit territorial: Amèrica Llatina i Europa

Àmbit temàtic:
Política/ normativa

Medi ambient i sostenibilitat

Economia/ fiscalitat

Capacity building/ estructura
administrativa

Serveis bàsics

Diàleg multinivell

Data inici: 2010

Data finalització: 2013

Resum de la iniciativa:
URBsociAL és un espai de trobada i diàleg entre actors europeus i llatinoamericans, tant públics com
privats, compromesos amb la promoció de la cohesió social des de l’àmbit local. URBsociAL és una iniciativa
de l’Oficina de Coordinació i Orientació d’URB-AL III, un programa de cooperació descentralitzada de la
Comissió Europea que té l’objectiu de contribuir a incrementar el grau de cohesió social en els àmbits local,
regional i provincial de l’Amèrica Llatina.
En el marc d’URB-AL III (2009-2013) s’han celebrat tres edicions de URBsociAL. La primera es va dur a
terme en octubre de 2010 en Sitges (Barcelona, Espanya) i va comptar amb la participació de 360
personalitats. La segona es va celebrar en setembre de 2011 a Rosario (Santa Fe, Argentina) i van assistir
unes 500 persones. La tercera i última es va realitzar en octubre 2012 a Bogotà (Colòmbia) i va comptar
amb més de 300 participants.
Pertinència de la iniciativa en relació al context local i nacional (context econòmic, polític, social,
administratiu, organitzacional):
Aquesta iniciativa és important estratègicament perquè suposa la creació d’un espai euro-llatinoamericà de
reflexió, trobada, intercanvi, debat i formulació de propostes sobre polítiques públiques locals de cohesió
social. A més, les trobades URBsociAL impulsen l’intercanvi i la reproducció de bones pràctiques, així com
una agenda estratègica comuna, amb capacitats d’incidència nacional i intercanvi, per a fomentar la
cohesió social en Amèrica Llatina.
Objectius:
URBsociAL té un objectiu doble:
- Fomentar diàlegs constructius, intercanvis i formacions entre actors europeus i llatinoamericans amb
experiència en gestió pública local per tal de contribuir a la promoció de la cohesió social en els seus
territoris.
- Promoure i articular una agenda estratègica euro-llatinoamericana que reculli les aspiracions comunes
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dels actors per fomentar una cohesió social més gran a l’Amèrica Llatina.
Actors implicats, distribució de responsabilitats i mecanismes de coordinació:
URBsociAL és una iniciativa de l’Oficina de Coordinació i Orientació (OCO) del programa URB-AL III de la
Comissió Europea. L’OCO és un consorci d’administracions locals i intermèdies amb experiència en matèria
de cooperació descentralitzada. Està encapçalada per la Diputació de Barcelona i té com a socis la província
de Santa Fe (Argentina), l’alcaldia major de Bogotà (Colòmbia), la municipalitat de San José (Costa Rica),
la regió de la Toscana (Itàlia) i la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i Polítiques
Públiques (FIIAPP). A més de l’OCO, el programa URB-AL III l’integren 20 projectes de cooperació a
l’Amèrica Llatina que tenen impacte directe sobre 74 territoris, cosa que representa uns 500 municipis.
Impactes (en matèria de política pública, cultura política o cohesió social):
URBsociAL ha deixat tres agendes polítiques (Sitges, Rosario i Bogotà) amb diagnòstics, recomanacions i
compromisos per a impulsar polítiques públiques de cohesió social des de lo local. Aquestes agendes han
estat distribuïdes entre prop de 7.000 actors, entre governs locals, tècnics, acadèmics i representants de
organismes internacionals i xarxes vinculades amb la cooperació al desenvolupament i les polítiques
públiques. A més, compten amb l’adhesió formal de 17 institucions.
Les fires d’experiències organitzades per URBsociAL, que han comptat amb un total de 62 estands, han
permès donar visibilitat a diverses iniciatives desenvolupades per governs locals en matèria de polítiques
públiques de cohesió social i han facilitat els intercanvis i aprenentatges mutus. Així mateix, com a part
d’URBsociAL s’han elaborat, publicat i difós un total de 18 papers i 13 vídeos d’estudis de cas sobre
temàtiques vinculades amb la cohesió social (disponibles a www.urbsocial.eu ).
Pel que fa a l’impacte d’URBsociAL en els mitjans de comunicació, s’han comptabilitzat un total de 88
aparicions entre les tres edicions.
Transferibilitat:
URBsociAL ha facilitat la transferència y rèplica de bones pràctiques en matèria de cohesió social s través
dels tallers de treball i de les fires d’experiències.
Avaluació (observacions i lliçons apreses):
URBsociAL ha facilita la construcció d’un llenguatge comú i la difusió d’una agenda euro-llatinoamericana
sobre polítiques públiques locals de cohesió social. Així mateix, ha posat en valor un model de gestió local
basat en l’articulació mulitinivell i multiactor i la govenança territorial.
URBsociAL, també ha facilitat el establiment de sinergies i espais de collaboració i la recerca conjunta de
solucions a problemes comuns en l’àmbit local.
Documentació addicional (espai per adjuntar documentació així com enllaços web que complementen la
descripció de la fitxa):
Tota la informació relativa a URBsociAL està disponible a:
www.urbsocial.eu i www.urb-al3.eu

Dades bàsiques de l’organisme impulsor (govern local, regional, associació de
municipis o Ministeri que han liderat el procés)
Nom de la institució promotora: Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació i
Orientació del programa URBAL III
Municipi/ Província: Barcelona

País: Espanya

Direcció postal: http://www.urb-al3.eu/
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