
Fomentant la innovació social a través de la formulació de noves polítiques públiques. 
La via cap a la inclusió social a Barcelona?

Estudi de cas: els horts urbans de Barcelona com a exemple d’innovació i inclusió social. 

Preguntes	de	recerca
Com i sota quines condicions els horts urbans -com
a exemple d’innovació social- poden contribuir
significativament a promoure la inclusió social?

a) Existeix una relació recíproca entre la Nova
Governança i la innovació social?

b) Poden les pràctiques d’innovació social generar
inclusió social?

H1: les experiències d’innovació social tenen un alt potencial per assolir un grau major
d’inclusió, com és el cas dels horts urbans

H2: quan coincideixen les condicions de que l’hort urbà estigui focalitzat en col·lectius
d’especial vulnerabilitat i hi hagi un grau major d’institucionalització, l’assoliment de la
inclusió social serà major que en els casos en els que no es donin aquestes condicions

Hipòtesis

• Literatura acadèmica (Moulaert)
• Entrevistes 
• Observació directa de camp
• Base de dades + dimensions

Metodologia

https://innovacioinclusiva.blogspot.com

Nova	governança
a) Resultat debilitat NGP
b) Interdependència
c) Democràcia
d) Xarxes
e) Empoderament ciutadania
f) Co-governar, co-gestionar 

i co-produir
g) Millorar qualitat AP

Innovació social
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Conclusions
En tots els models d’horts urbans trobem certs problemes destacats com l’estigmatització, la discriminació de gènere i el risc d’assolir
responsabilitats pròpies de l’Estat de Benestar, entre d’altres. Malgrat les mancances, tots els horts urbans que s’ho proposin tenen potencial per
esdevenir espais inclusius, però requereixen d’un grau d’institucionalització intermedi. Podem afirmar que són pràctiques petites però amb un
gran potencial. Són com els escocells de la ciutat de Barcelona on la ciutadania comença a plantar flors: un espai ple d’oportunitats.
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