
Com gestionar el 

desenvolupament 

econòmic i el territori

Taller pràctic

Objectius

Programa

Com promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses i llocs de treball

1. Podem tramitar subvencions i ajudes, podem posar en marxa programes 
europeus, estatals o nacionals... podem fer alguna cosa més?
2. Anàlisi, diagnosi, prognosi estratègiques. Anàlisi DAFO.
3. Escenaris i projectes estratègics. Els senglars.
4. Coalicions de projecte.
5. Innovació i creativitat en els projectes estratègics.
6. Gestionar xarxes. 
7. Jardineria d’empreses.
8. Emulació.

Treballar estratègies i projectes per promoure l’emprenedoria, la creació 
d’empreses i de llocs de treball deixant de banda l’execució dels programes 
concebuts per les institucions superiors i concentrant l’atenció en 
plantejaments estrictament locals, des de la reflexió estratègica local, la 
multidisciplinarietat i l’enfocament holístic.

Treballar els temes de l’urbanisme, les obres, el manteniment i els serveis 
urbans fugint de l’enfocament més habitual centrat en el marc jurídic i passant 
a una visió innovadora de la gestió territorial basada en el màrqueting de 
l’espai urbà, la reflexió estratègica local, la multidisciplinarietat i l’enfocament 
holístic.

8

Assistència

els dies 8 i 9 de juny

de 16 a 20h i de 10 a 14 
h

a l'ACM

Durada (h)

Titulació

Calendari

Horari

Lloc

1

Núm.Edició

Modalitat

Presencial

Certificat d'

Introducció

La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, presenten els Tallers pràctics de gestió política local adreçats 
directament a electes locals, amb un ampli temari que pretenen aportar, en un 
format molt breu, de divendres tarda i dissabte matí, condensat i ric en 
contingut, un conjunt de mètodes, criteris i pràctiques senzilles en les tasques 
pròpies d’un càrrec electe.  Per tenir èxit en el treball d’alcalde/ssa i en el 
treball concret de cada regidor, cal adoptar les bones decisions per tal 
d’aconseguir resultats tangibles,  tenir èxit personal i polític i  beneficis 
palpables per al municipi, tot això en l’escenari de crisi i austeritat dels propers 
anys.
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Com gestionar amb eficàcia l’urbanisme i el territori

1. Sobre el territori del municipi, l’ajuntament té competències, però sobretot té 
coneixements. 
2. Els mercats de l’espai urbà i el màrqueting urbanístic municipal. 
3. Projectes urbanístics i mercats de l’espai urbà.
4. Fer obres sense diners. Els microprojectes participatius.
5. El manteniment només es veu quan es fa malament.
6. Serveis urbans i màrqueting de serveis públics.
7. Gestió del territori i sortida de la crisi.

Destinataris

Electes locals de Catalunya

Drets d'inscripció: 75€/curs* (transferència bancària;es comunicarà per mail 
les dades bancàries on fer l'ingrés i caldrà presentar el rebut acreditatiu  48 
hores abans de l'inici del curs)

*Si es realitza la sèrie dels 4 tallers, el preu és de 250€ (4 cursos)

Inscripcions

Emplenar la butlleta d'inscripció a la web de l'ACM

Col·laboradorsOrganitza


