
Aquest curs pretén generar un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències en relació als processos de desenvolupament local i a 
les estratègies que en el context actual poden facilitar la dinamització econòmica dels territoris i la generació d’ocupació. 
 
L’objectiu general és plantejar noves estratègies de desenvolupament local que permetin millorar la competitivitat dels territoris, 
a través de la dinamització econòmica dels municipis i la consolidació d’activitats productives que generin ocupació. 
 
Aquest tipus de formació introductòria està adreçada tant a aquelles persones que volen iniciar-se professionalment en el camp 
del desenvolupament local, i necessiten tenir una visió àmplia i transversal dels elements que intervenen, com a altres 
professionals que tot i tenir experiència i coneixements han d’adquirir orientacions per a la millora dels processos que lideren o en 
els que participen. 

PROGRAMA 

EQUIP DOCENT 
• Santiago Eizaguirre, membre del dept. teoria sociològica, filosofia del dret i mètode en ciències socials de la UB 

• Mateo Hernando, responsable de l’àrea de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya 

• Eduard Jiménez, director en Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L 

• Alain Jordà, consultor i expert en desenvolupament local 

• Ismael Peña-López , professor de societat de la informació dels estudis de dret i ciència política de la UOC 

• Francisco Ramos, assessor de l’àrea de desenvolupament local de la Diputació de Barcelona 

• Jordi Santolaria, soci-consultor a CMA Consultores 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · Barcelona 
Tel. 932 414 122  
formacio@colpis.cat 

Inscripcions a través de la web www.colpis.cat  
Data límit de matriculació: fins el 23 de gener 
Preus matrícula: 395 € (col·legiats) · 500 € (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

 
 

INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL: 
Estratègies innovadores en el context actual 
 
 

                                   

1. Marc conceptual del desenvolupament local i relació amb altres polítiques afins  
2. Models de desenvolupament local: anàlisi crítica en clau de futur  
3. Reformulació de les Polítiques Actives d’Ocupació i recerca de nous models d’intervenció  
4. El nou rol de les entitats locals: cooperació territorial i treball en xarxa  
5. Planificació estratègica i governança territorial  
6. Cooperació entre els agents públics-privats del territori  
7. Innovació social i dinamització comunitària 
8. Les noves tecnologies com a instrument de participació i desenvolupament local  
9. Anàlisi d’experiències innovadores al territori  

NOVA EDICIÓ REVISADA 
 

Del 30 de gener al 3 d’abril de 2014 
Dijous de 16.00 a 20.00 hores 

DESTINATARIS 
• Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció  

econòmica, ocupació i empresa 
• Personal tècnic d’empreses consultores  
• Personal investigador d’universitats i centres de recerca 


