
El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) engloba tot el conjunt de polítiques, mesures i accions orientades a crear 
riquesa (empreses i ocupació) per millorar el benestar econòmic i social, i la qualitat de vida de les persones, a partir d'un 
creixement econòmic harmònic i equilibrat, estretament lligat a l'àmbit territorial local. 
 

Actualment, el DEL s'ha convertit en un objectiu prioritari per part dels ens locals del nostre país. Aquest fet ha comportat la 
consolidació de serveis públics de promoció econòmica i la creació de diferents tipus d'organitzacions que treballen 
conjuntament pel foment del desenvolupament local. 
 

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, presenten una nova edició del curs 
Introducció al Desenvolupament Econòmic Local amb l'objectiu d’oferir una visió transversal i àmplia dels diferents àmbits 
d’actuació de la promoció econòmica local a partir d’un enfocament eminentment pràctic.  

PROGRAMA 

COORDINACIÓ I EQUIP DOCENT 
Joan Botella (coord.). Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Alfons Muñoz (coord.). Assessor de desenvolupament local pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Vanessa Maxé (coord.). Cap de formació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Josep Capellà. Consultor expert en desenvolupament turístic 
Antoni Carreño. Expert en dinamització comercial i promoció econòmica 
Joxean Fernández. Consultor independent especialitzat en competitivitat, innovació i desenvolupament del sector privat 
Mateo Hernando. Subdirector general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
Andreu Lope. Professor del Departament de Sociologia  de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Marta Masagué. Responsable Xarxa Agents Inserció Laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya 
Josep Panisello. Secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 
Betlem Parés. Coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Manlleu 
Francisco Ramos. Tècnic Assessor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona 

 Lluís Rodríguez. Professor de Creació d’empreses a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Xavier Tiana. Cap de l’Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona 

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 5 d’abril 
Preus matrícula: 625 € (col·legiats) · 725 € (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

 
 

INTRODUCCIÓ AL  
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 

                                   

1. Marc conceptual del Desenvolupament Econòmic Local  
2. Estudis del territori i planificació estratègica 
3. Polítiques de Desenvolupament Econòmic Local 
4. Regeneració urbana i desenvolupament 
5. Polítiques Actives d’Ocupació 
6. Recerca de recursos europeus per al finançament de les polítiques de Desenvolupament Econòmic Local 
7. Suport institucional a la creació d’empreses 
8. Foment i promoció de l’activitat econòmica  
9. Sistemes d’orientació i inserció laboral: gestió de programes de formació i orientació laboral 
10. Dinamització comercial 
11. Promoció i desenvolupament turístic  
12. Anàlisi de bones pràctiques 

7a EDICIÓ  
 

Del 13 d’abril al 25 de maig de 2012 
Dv 16.30 a 20.30 h i Ds 9.30 a 13.30 h 

DESTINATARIS 
· Personal directiu i tècnic de l’Administració que treballa en centres de promoció econòmica i/o de desenvolupament local 
· Professionals del sector privat que porten a terme tasques relacionades amb la promoció econòmica dels territoris 
· Qualsevol persona titulada que vulgui especialitzar-se i/o treballar en el camp del desenvolupament local 




