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0. Introducció 

 
Els observatoris apareixen a l’inici dels anys noranta, en un context socioeconòmic 
marcat per una recessió econòmica generalitzada i per un alt índex d’atur. Entre els 
agents locals neix la necessitat de disposar d’eines d’observació, seguiment i anàlisi 
de la realitat econòmica i del mercat de treball que els permetin prendre decisions 
sobre les polítiques que cal emprendre. 
 
A mitjan anys noranta les estratègies per combatre la desocupació es reorienten cap a 
l’impuls de l’activitat econòmica; donen menys importància a l’estudi de l’atur i se 
centren més en l’anàlisi de la creació d’activitat econòmica i d’ocupació. 
 
En els darrers anys la preocupació s’ha focalitzat en la millora de la qualitat de vida de 
la població i en el desenvolupament sostenible dels territoris. Per tant, les necessitats 
d’anàlisi s’han estès a altres àmbits socioeconòmics a més del mercat de treball i de 
l’activitat econòmica, com són l’ensenyament, el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge 
o la mobilitat. 
 
Els observatoris complementen les diagnosis territorials amb anàlisis prospectives dels 
principals factors crítics del desenvolupament que permeten l’anticipació per afrontar 
canvis en l’entorn. Molts d’aquests observatoris també donen suport a processos 
d’avaluació de polítiques públiques de desenvolupament local dels seus territoris. 
 
Entre els reptes de futur destaquen la millora de la comunicació de la informació a 
través d’eines infogràfiques i de visualització de dades, la mesura del benestar a 
través d’indicadors alternatius que complementen els indicadors econòmics clàssics, i 
l’ús de dades no estructurades (big data) per ampliar les anàlisis socioeconòmiques. 
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1. Els observatoris del desenvolupament econòmic local 

 
Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, 
organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d’interès per 
a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local. 
 
Els observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement 
que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el 
desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques. 
 
Els observatoris integren informació sobre polítiques pròpies de l’àmbit del 
desenvolupament local com l’ocupació, la formació i la promoció econòmica amb 
d’altres que tenen a veure amb els vectors de competitivitat econòmica, cohesió social 
i sostenibilitat mediambiental: demografia, planificació urbana, habitatge, sostenibilitat, 
innovació, transport i mobilitat, comerç, rendes o educació, entre d’altres. 
 
 
 

 
 

 

http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://xodel.diba.cat/documents/productes-i-serveis-de-la-xodel-2014


 

6 

2. Què ofereixen? 

 
La producció dels observatoris és diversa. Cal destacar els següents productes i 
serveis: 
 

• síntesis periòdiques d’indicadors clau, 
 
• informes de mercat de treball i estructura empresarial,  
 
• informes de conjuntura socioeconòmica,  
 
• informes i estudis sectorials específics (habitatge, formació i educació, comerç, 
demografia, sostenibilitat, sòl industrial, turisme, innovació i competitivitat, etc.)  
 
• anuaris estadístics,  
 
• diagnosis territorials,  
 
• estudis prospectius,  
 
• seguiment i avaluació de polítiques públiques,  
 
• suport a processos de planificació estratègica,  
 
• participació en projectes de desenvolupament econòmic,  
 
• coordinació d’estudis,  
 
• atenció de consultes,  
 
• organització de jornades i seminaris. 

 



 

7 

3. La Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local-XODEL 

 
La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai 
on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i 
l’intercanvi d’experiències entre els observatoris membres. 
 
La Xarxa està composta de 21 observatoris i coordinada per l’Oficina Tècnica 
d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
 
La Xarxa disposa d’una comunitat virtual (http://xodel.diba.cat), una eina de co-
municació horitzontal que permet al grup comunicar-se, treballar de manera 
col·laborativa i gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses eines de 
participació. 
 

3.1 Observatoris integrants de la Xarxa 

 
Observatoris municipals 

 

Observatori de desenvolupament local de l’IMPO (Badalona)  

Observatori econòmic i social de Barberà del Vallès 

Departament d’estudis de la Gerència de política econòmica i desenvolupament 

local (Barcelona)  

Observatori socioeconòmic de L'Hospitalet de Llobregat 

Servei d’estratègia i avaluació (Mataró)  

Gabinet d’estudis i estadístiques (Rubí) 

Observatori de l’economia local (Sabadell)  

Observatori socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet 

Observatori econòmic i social i de la sostenibilitat de Terrassa 
 

Observatoris supramunicipals 
 

Observatori del desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf 

Observatori socioeconòmic de l’Anoia 

Observatori del Bages 

Observatori comarcal del Baix Llobregat 

Observatori del Barcelonès 

Observatori de desenvolupament local del Berguedà 

Observatori de desenvolupament local del Maresme 

Observatori estratègic del Moianès 

Observatori socioeconòmic d’Osona 

Observatori de la Riera de Caldes 

Observatori comarcal del Vallès Occidental 

L’Observatori – Centre d’estudis del Vallès Oriental 

http://xodel.diba.cat/news/2014/11/17/opuscle-de-xodel
http://xodel.diba.cat/
http://www.impo.cat/observatori.php
http://www.bdv.cat/esbarbera/apartats/index.php?apartat=5226
http://w42.bcn.cat/web/cat/index.jsp
http://w42.bcn.cat/web/cat/index.jsp
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/240686_1.aspx?id=1
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/observatori/index.html
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/transparencia/observatoridelaciutat/gabinet-destudis-i-estadistiques
http://www.vaporllonch.net/observatori-economia-local
http://www.grameimpuls.cat/
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/oesst.php
http://iniciativeseconomiques.com/bancdedades/index.asp?w=pg&s=14&a=64
http://www.igualada.cat/ca/regidories/dinamitzacio-economica/politiques-actives-docuapcio/ig-nova-empreses/observatori-socioeconomic-de-lanoia
https://www.manresa.cat/web/article/5291-informes
http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=535
http://pacte.barcelones.cat/ca/094/Observatori-del-mercat-de-treball
http://www.adbergueda.cat/serveis.php?searchresult=1&sstring=observatori&recurs_id=24&categoria=3
http://www.ccmaresme.cat/area.php?id=38
http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/desenvolupament-local-observatori-estrategic-del-moianes
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
http://www.rieradecaldes.com/observatori.html
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/
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3.2 Àmbit territorial dels Observatoris 

 

Observatori de Desenvolupament Local de Badalona

Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès

Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació (Barcelona)

Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat

Servei d'Estudis i Planificació de Mataró

Observatori de la Ciutat de Rubí

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

Observatori Socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet - Grameimpuls, SA

Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa

Observatori del Desenvolupament Local de l'Alt Penedès i del Garraf

Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

Observatori del Bages

Observatori Comarcal del Baix Llobregat

Observatori del Barcelonès Nord

Observatori del Desenvolupament Econòmic Local del Berguedà

Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Observatori Estratègic del Moianès

Observatori del Desenvolupament Local d'Osona

Observatori de la Riera de Caldes

Observatori del Vallès Occidental

L'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

4. Enllaços 

 
Web: http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel 
Comunitat virtual: http://xodel.diba.cat 
Grup de correu: http://xodel.googlegroups.com 
YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2 
 

 

http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://xodel.diba.cat/
http://xodel.googlegroups.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
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5. Recull de les activitats de la XODEL 

2008-2017 
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5.1 Activitats de la XODEL el 2008 

 
Tallers i seminaris  
 
La utilització d’eines de coneixement i decisió territorial (SIG) 
Objectiu: Conèixer les possibilitats reals de l’aplicatiu SIG que utilitza el Gabinet 
d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró. 
Ponents: UPC del Maresme 
Lloc: Data: 29 de maig 2008     Durada: 4 hores     Lloc: UPC Mataró 
 

 
 
Estadístiques de condicions de vida (familiars i laborals): Enquesta de qualitat 
de vida en el treball, Distribució personal de la renda i mesura de la pobresa 
Objectiu: Conèixer de primera mà les principals característiques metodològiques i 
possibilitats d’anàlisi d’aquestes enquestes. 
Ponents: Idescat 
Data: 21 d’octubre 2008     Durada: 3 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Macromagnituds territorials: Taules TIOC 2001, Comptes anuals de Catalunya, El 
PIB municipal i comarcal. La valoració del PIB i les seves crítiques 
Objectiu: Conèixer de primera mà les principals característiques metodològiques i 
possibilitats d’anàlisi d’aquestes anàlisis. 
Ponents: Idescat 
Data: 11 de novembre de 2008     Durada: 3 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Enquestes estructurals i projeccions demogràfiques: Projeccions de població 
activa 2015-2030, base 2005, El projecte tècnic de l’Enquesta demogràfica 2007-
2008, L’Enquesta demogràfica 2007-2008: disseny mostral i error no mostral 
Objectiu: Conèixer de primera mà les principals característiques metodològiques i 
possibilitats d’anàlisi d’aquestes enquestes. 
Ponents: Idescat 
Data: 2 de desembre 2008     Durada: 3 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
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Cursos 
 
Aplicació de mètodes i eines de prospectiva a escala local 
Objectiu: Conèixer les diferents eines de previsió disponibles i difondre-les a la 
XODEL. 
Ponents: Eneko Astigarraga 
Data: 22 i 31 de gener de 2008     Durada: 10 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaluació de polítiques públiques 
Objectiu: Introduir als participants en la metodologia de l’avaluació de polítiques 
públiques. 
Ponent: OPS 
Data: 6, 13 i 20 de novembre de 2008  Durada: 15 hores  Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grups de treball 
 
Mètodes i eines de previsió estratègica (PrevEst) 
http://www.diba.cat/web/promoeco/projectes/prevest 
 
Objectiu: Obtenir una metodologia de previsió dels 
principals factors crítics del desenvolupament aplicable a 
cadascun dels territoris i difondre-la a la resta de 
membres de la XODEL. 
Coordinació: OTEDE     Suport extern: MCrit 
Participants: Sabadell, Terrassa, Mataró, Manresa, Baix 
Llobregat i Vallès Oriental. 
Calendari: Gener-desembre 2008     Durada: 28 hores 
Productes resultants: 

 Web restringida amb les eines de previsió/generació d’escenaris elaborades. Per 
a cada eina hi figura un text introductori, manual d'ús, exemple d’aplicació real i 
la plantilla. 

 Informes de validació dels models realitzat pels sis observatoris del grup de 
treball. 

 Informes de previsió per a cadascun dels territoris dels observatoris de la 
XODEL. 

 
 

http://www.diba.cat/web/promoeco/projectes/prevest


 

12 

Eines de coneixement i decisió territorial (SIG)  
Arran del Taller La utilització d’eines de coneixement i decisió territorial (SIG) celebrat 
a Mataró el 29 de maig de 2008 s’organitza el grup de treball. Objectius: 

• Conèixer el nombre d’observatoris municipals interessats en incorporar l’eina. 
• Sondejar l’accés a les bases de dades administratives dels respectius 

ajuntaments i calcular el cost d’adaptació al programa. 
• Organitzar presentacions de l’eina als responsables de les àrees de PE i 

d’informàtica o cartografia (si és el cas) d’aquests ajuntaments. 
Participants: Teresa Udina (Barcelona), Mª Carmen Herrero (L’Hospitalet de 
Llobregat), Josep Vives (Rubí), Roger Roca (Sabadell), Mónica Santos (Sta. Coloma), 
Sergi Benedicto (Sta. Perpètua de Mogoda), David Sánchez (CC Vallès Or.), Oriol 
Mestre (COPEVO), Jordi Arderiu (Mataró). 
Calendari: Octubre-novembre 2008 
Metodologia: 

• Treball inicial en format virtual a través de Googlegroups 
• Trobada presencial del grup a la sala d’actes de Pavelló Garbí (7/2/2008) 
• Enquesta a la XODEL sobre grau d’ús i coneixement d’eines 2.0 
• Elaboració conjunta del document de contingut del taller. 
• Actualització permanent. 

 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Mètodes i eines de previsió estratègica (PrevEst) 
http://www.diba.cat/web/promoeco/projectes/prevest 
 
Models de previsió dels principals factors crítics del 
desenvolupament: previsió demogràfica, població 
activa resident, shift-share (descomposició del 
creixement), demanda potencial d’habitatge, necessitat 
potencial d’equipaments i mobilitat per raó de treball. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 

http://www.diba.cat/web/promoeco/projectes/prevest
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
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5.2 Activitats de la XODEL el 2009 

 
Tallers i seminaris  
 
Càlcul de la taxa d’atur i principals característiques de l’EPA 
Objectiu: Debatre i acordar un mètode únic de càlcul de la taxa d'atur i presentar les 
principals característiques de l'EPA. 
Ponents: Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) 
Data: 20 de gener de 2009     Durada: 4 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 

 
 

 
Difusió dels mètodes i eines de previsió estratègica per als territoris de la 
província de Barcelona 
Objectiu: Difondre a la XODEL els diferents mètodes de previsió vigents i la seva 
aplicació pràctica. 
Ponent: MCrit + OTEDEL + ODEL que han rebut la formació del projecte PrevEst 
Data: 24/02 i 10/03 de 2009     Durada: 10 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 

 
 
 
 
 

 
 
Eines web 2.0 per al treball en xarxa 
Objectiu: Explorar i provar les eines web 2.0 que poden ser d’utilitat pera  les diferents 
formes de treball en equip i en xarxes de treball. 
Ponents: Josep Vives 
Data: 31 de març de 2009     Durada: 4 hores     Lloc: Citilab Cornellà 
 
 
 
 
 

 
 

 
Taller XODEL: PrevEst II, formació'10, intercanvi experiències Bages i Sabadell 
Objectiu: Continuar amb PrevEst, proposar activitats de formació pel 2010 i intercanvi 
d’experiències. 
Data: 17 de setembre 2009     Durada: 4 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
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Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de 
dades personals 
Objectiu: Conèixer la legislació sobre el secret estadístic i com afecta a les tasques 
dels ODEL 
Ponents: Idescat / Agència Catalana de Protecció de Dades 
Data: 19 de novembre 2009     Durada: 5 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Situació actual de les fonts estadístiques a Catalunya 
Objectiu: Conèixer la situació actual de les fonts estadístiques catalanes. 
Ponents: Idescat 
Data: 26 i 27 de novembre 2009     Durada: 7 hores 
 
 
Cursos 
 
Curs bàsic de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa 
Objectiu: Conèixer de primera mà les principals característiques metodològiques i 
possibilitats de tractament i anàlisi d’aquests fitxers 
Ponents: Idescat 
Data: 14, 16, 21, 23 i 28 d’abril 2009     Durada: 20 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Curs bàsic de tractament de fitxers estadístics 
Objectiu: Ampliar coneixements sobre l’estadística aplicada a la gestió administrativa 
(SPSS). 
Ponents: Idescat 
Data: 5, 7, 12 i 14 de maig     Durada: 15 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 
 
Grups de treball 
 
Mètodes i eines de previsió estratègica (PrevEst) 
Objectiu: Obtenir una metodologia de previsió dels 
principals factors crítics del desenvolupament aplicable 
a cadascun dels territoris i difondre-la a la resta de 
membres de la XODEL. 
Coordinació: OTEDE 
Suport extern: MCrit 
Participants: Sabadell, Terrassa, Mataró, Manresa, Baix 
Llobregat i Vallès Oriental. 
Calendari: Gener-març 2009     Durada: 28 hores 
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Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-
local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat 
 
Disseny del mètode de càlcul de la població activa local 
estimada i la taxa d’atur registrat. Construcció de la sèrie 
2004-2009. Elaboració de les plantilles de càlcul de la taxa 
d'atur registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 

http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
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5.3 Activitats de la XODEL el 2010 

 
Tallers i seminaris  
 
Taller de networking XODEL-XPEL. Dels prejudicis als judicis: la diagnosi del 
territori al servei de les decisions estratègiques  
Objectiu: Posar en comú els objectius i les metodologies dels observatoris territorials i 
dels plans estratègics per tal de facilitar directrius de futur als diversos territoris 
enfocades a potenciar i reforçar la relació entre ells. 
Ponents: Andreu Ulied, Xavier Muñoz, Oriol Mestre, Patrícia Giménez 
Data: 9 de març de 2010     Durada: 4 hores     Lloc: Consorci El Far 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sessió sobre com elaborar projeccions de població d'àmbit municipal 
Objectiu: Sessió tècnica adreçada a produir projeccions de població d'àmbit municipal. 
Es presenten els resultats de les Projeccions de població 2021-2041 (base 2008), que 
ofereixen resultats d'àmbit comarcal i la metodologia que permet elaborar projeccions 
de població municipals a partir de les projeccions de població comarcals de l'Idescat. 
Ponents: Josep Anton Sánchez, Mireia Farré. Àrea de Producció d'Estadístiques 
Demogràfiques. Idescat  
Data: 26 de març de 2010     Durada: 3,5 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Local, Local! La ciutat que ve (CCCB) 
Objectiu: El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona presenten l’exposició Local, local! La 
ciutat que ve amb la finalitat de mostrar una diagnosi de com 
han canviat les nostres ciutats, així com una aproximació a la ciutat del futur. 
Ponents: Francesc Muñoz. Observatori de la urbanització (UAB) 
Data: 9 d’abril de 2010     Durada: 2 hores     Lloc: CCCB 

 
 

 
Presentació de les millores en els models del Projecte de Mètodes i Eines de 
Previsió Estratègica (PrevEst) 
Objectiu: Traspassar a la XODEL les millores realitzades pels/per les companys/es 
dels grups de treball durant els darrers mesos en els models dissenyats en la fase I: 
previsió demogràfica, població activa resident, shift-share (descomposició del 
creixement) i demanda potencial d’equipaments. 
Ponents: Membres grup de treball PrevEst 
Data: 7 de juny de 2010     Durada: 4 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
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Sessió sobre la difusió estadística i l'obertura de dades governamentals 
Objectiu: Ubicar la difusió oficial d'estadístiques en el context de la web 2.0 i de les 
iniciatives governamentals d'obertura de dades i explicar els projectes de l'Idescat. 
Ponents: Xavier Martín, Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística. Idescat 
Data: 29 d’octubre de 2010     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
El Registre mercantil: anàlisi a través del SABI 
Objectiu: Conèixer les principals possibilitats d’anàlisi del registre mercantil a través del 
SABI (Sistema Anual de Balances Ibéricos) per tal de  millorar l’anàlisi del teixit 
empresarial a escala municipal. 
Ponents: Ramon Culleré, Observatori de Manresa 
Data: 8 de novembre de 2010     Durada: 5 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cursos 
 
Curs de prospectiva territorial 
Objectiu: Entendre com funciona i quines són les possibilitats i les principals tècniques 
aplicades de la metodologia d'escenaris. 
Ponents: Howarth Auditors 
Data: 23 i 30 de març i 6 i 13 d’abril     Durada: 20 hores   Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
Curs de disseny i gestió de mostres estadístiques 
Objectiu: Conèixer les diferents tècniques de mostreig. Saber confeccionar una mostra 
d'acord amb els objectius de la investigació. 
Ponents: Núria Brunsó, Yan Hong Chen. Àrea d'Assistència Tècnica Estadística. 
Idescat 
Data: 27 i 29 d’abril i 4 i 6 de maig     Durada: 16 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Curs Desenvolupament econòmic local 
Objectiu: Conèixer els conceptes, tendències i instruments del desenvolupament local 
des d’una perspectiva econòmica i territorial 
Ponent: Rafael Boix Domènech, Departament d'Economia Aplicada. Universitat 
Autònoma de Barcelona 
Data: 18 i 25/05 i 1, 8 i 15/06     Durada: 20 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
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Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-
local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat 
 
Actualització del mètode de càlcul de la població activa 
local estimada i la taxa d’atur registrat. Actualització de la 
sèrie 2004-2010 i de les plantilles de càlcul de la taxa 
d'atur registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 
 

http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
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5.4 Activitats de la XODEL el 2011 

 
Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2011.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, totes 
les activitats previstes per cadascun dels observatoris de la Xarxa. 

 
 
 
Tallers i seminaris  
 
Desigualtats en salut segons gènere, classe social i immigració. Una anàlisi a 
partir de les dades de l'ECVHP, 2006  
Objectiu: Presentació dels resultats d'un estudi, publicat a la revista Social Science 
and Medicine, centrat en les desigualtats en l'autovaloració de la salut en la població 
adulta de Catalunya segons el gènere, la classe social i les dues onades històriques 
d'immigració, de la resta de l'Estat i de l'estranger. 
Ponent: Davide Malmusi, metge epidemiòleg. Servei de Sistemes d'Informació 
Sanitària. Agència de Salut Pública de Barcelona 
Data: 15 d’abril de 2011     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Introducció a les infraestructures de Dades espacials de Catalunya (IDEC) 
Objectiu: Donar a conèixer els conceptes, característiques i accessos a les dades 
espacials. 
Ponent: Jordi Guimet, Centre de Suport de la IDEC. Institut Cartogràfic de Catalunya 
Data: 6 de maig de 2011     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
L'impacte de la crisi immobiliària sobre l'ocupació catalana a partir de les TIOC  
Objectiu: Il·lustrar la capacitat explicativa i predictiva de les Taules input-output (TIO) 
mitjançant una simulació específica per a l'economia catalana, en relació amb la recent 
crisi immobiliària. 
Ponent: Jesús Muñoz, Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques. Idescat  
Data: 13 de maig de 2011     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
La nova classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011): principals 
novetats i la seva implementació en l'estadística oficial 
Objectiu: L'objectiu de la sessió és oferir una breu explicació del procés de revisió de 
les classificacions estadístiques d'ocupacions i, en particular, la presentació de la nova 
Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011). 
Ponent: Josep M. Martínez, estadístic responsable d'operacions. Àrea d'Assistència 
Tècnica Estadística. Idescat  
Data: 4 de novembre de 2011     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2011.pdf
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Cursos 
 
Estadística descriptiva bàsica aplicada a l’anàlisi socioeconòmica 
Objectiu: Millorar l’anàlisi socioeconòmica a través de l’ús de l’estadística descriptiva. 
Ponent: Roger Roca. Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques i Diplomat en 
Estadística. Responsable de l’Observatori de l’Economia Local – Ajuntament de 
Sabadell. 
Data: 22 i 29 de març     Durada: 8 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a centres de recerca 
 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - IERMB i European 
Topic Centre on Land Use and Spatial Information - ETC LUSI (UAB) 
Objectiu: Conèixer, de primera mà, instituts i centres de recerca situats 
en el nostre entorn més proper.  
Ponents: Personal de l’IERMB i Jaume Fons Esteve de l’ETC LUSI 
Data: 24 de novembre de 2011  Durada: 4 hores  Lloc: ERMB 
 
 
 
 
 
 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-
local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat 
 
Actualització del mètode de càlcul de la població activa 
local estimada i la taxa d’atur registrat. Actualització de la 
sèrie 2004-2011 i de les plantilles de càlcul de la taxa 
d'atur registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
 

http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
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Comunicació i dinamització 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 
 

mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default


 

22 

5.5 Activitats de la XODEL el 2012 

 
Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2012.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, totes 
les activitats previstes per cadascun dels observatoris de la Xarxa. 

 
Tallers i seminaris  
 
Observatori 2.0 i xarxes socials 
Objectiu: 

• Conèixer el concepte i les principals eines de les xarxes socials. 
• Millorar la difusió dels productes i serveis dels Observatoris a través de les 

xarxes socials. 
• Conèixer experiències 2.0 en el marc de la XODEL. 
• Proposar actuació en el marc de la XODEL 

Participants: Josep Vives, Albert del Amor, Roger Roca, Rubén Pérez, Marc Armengol, 
Pep Canals 
Data: 6 de març de 2012     Durada: 5 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 

 
 

Sessió sobre estimacions de població vinculada. Metodologia 
Objectiu: Estimar la càrrega real de població que suporta cada municipi. La població 
estacional es defineix com el conjunt de persones que tenen algun tipus de relació 
amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien, o perquè sense 
ser la seva residència habitual hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, 
caps de setmana) en residències pròpies, en residències de familiars o amics, o en 
equipaments turístics. 
Ponents: Antoni Pérez, Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques 
               Josep Anton Sánchez, Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques 
Data: 4 de maig de 2012     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre pimes, innovació i internacionalització: noves eines d'anàlisi i 
propostes 
Objectiu: El treball analitza detalladament els factors determinants de l'activitat 
exportadora per al teixit productiu català en l'àmbit sectorial, incloent-hi tant els 
diferents sectors de la indústria manufacturera com un conjunt d'activitats de serveis 
comercialitzables. Alhora, compara els resultats obtinguts per a Catalunya amb els 
existents per a d'altres països del nostre entorn. 
Ponents: Enrique López, AQR-IREA, Universitat de Barcelona 
     Elisabeth Motellón, AQR-IREA, Universitat de Barcelona  
     Jordi Suriñach, AQR-IREA, Universitat de Barcelona  
Data: 18 de maig de 2012     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 

 
 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2012.pdf
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Sessió sobre El desarrollo de la estadística municipal en España: técnicas y 
métodos estadísticos 
Objectiu: En aquest treball es presenten les tècniques i mètodes que poden ser més 
útils per a l'estimació mitjançant models de variables clau pel coneixement de la 
realitat econòmica, social i laboral dels municipis. 
Ponents: Juan Manuel Rodríguez Poo, catedràtic de la Universitat de Cantabria. Ex 
director de l'Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)   
Data: 22 de juny de 2012     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la Mostra contínua de vides laborals. Una explotació per a 
Catalunya 
Objectiu: La Mostra contínua de vides laborals és una selecció de dades individuals 
anònimes extretes de tres registres administratius: la Seguretat Social, el padró 
municipal d'habitants i l'Agència Tributària. 
Ponents: Pau Miret, Centre d'Estudis Demogràfics    
Data: 21 de setembre de 2012     Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Introducció al MiraMon  
Objectiu: Presentació de la darrera versió del Sistema d'Informació 
Geogràfica (SIG) i software de Teledetecció MiraMon 
Ponents: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (UAB) 
Data: 23 d’octubre de 2012     Durada: 5 hores     Lloc: UAB 
 
 
 
 
 

 
 
Cursos 
 
Estadística aplicada al desenvolupament econòmic 
Objectiu: Millorar l’anàlisi socioeconòmica a través de l’ús de l’estadística descriptiva. 
Conèixer i aplicar metodologies estadístiques. 
Ponent: Roger Roca. Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques i Diplomat en 
Estadística. Resp. de l’Observatori de l’Economia Local - Ajuntament de Sabadell. 
Data: 29/10 - 05/12 de 2012     Durada: 15 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
Finances públiques, localització d’activitat econòmica i creació i 
destrucció d’ocupació  
Objectiu: Millorar el grau de coneixement dels següents àmbits: 
-Finances públiques dels sistemes de govern multinivell: 
descentralització, impostos, transferències intergovernamentals, finançament local. 
-Localització d’activitat econòmica, creació i destrucció  d’ocupació, etc. 
Ponents: Marta Espasa Queralt. Professora titular d’Hisenda Pública de la UB-IEB, 
Josep Maria Arauzo Carod. Professor titular d’Economia Aplicada de la URV-IEB 
Data: 15/11 i 5/12 de 2012     Durada: 10 hores  Lloc: UB 
 

 

http://www.creaf.uab.cat/miramon/index_ca.htm
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Anàlisi econòmica quantitativa: projectes de recerca en economia aplicada  
Objectiu: Conèixer exemples de recerca en economia aplicada agrupats en quatre 
blocs temàtics: 

• Seguiment i avaluació 
• Indicadors estratègics 
• Predicció i simulació 
• Impacte econòmic 

Ponents: Jordi Suriñach, Vicente Royuela, Raül Ramos, Esther Vayà, José R. Garcia, 
Ernest Pons. Grup Anàlisi Quantitativa Regional AQR-IREA - Universitat de Barcelona 
Data: 29/11 i 13/12 de 2012     Durada: 10 hores     Lloc: UB 
 
 
Grups de treball 
 
Observatori 2.0 i xarxes socials 
Objectiu: Preparar el format i contingut del taller Observatori 2.0 i xarxes socials 
(6/3/2012) en què es presenten el concepte i les principals eines de les xarxes socials 
per tal de millorar la difusió dels productes i serveis dels Observatoris. 
Participants: Josep Vives, Albert del Amor, Roger Roca, Rubén Pérez, Marc Armengol, 
Pep Canals 
Calendari: Permanent 
Metodologia: Treball inicial en format virtual a través de Googlegroups. 
Trobada presencial del grup a la sala d’actes de Pavelló Garbí (antiga Casa del 
Capellà) el 7/2/2012, de 9:30 a 13:30h 
Enquesta a la XODEL sobre grau d’ús i coneixement d’eines 2.0. 
Elaboració conjunta del document de contingut del taller. 
Actualització permanent. 
 

 
 
Noves fonts i indicadors 
Objectiu: Presentar fonts d’informació i indicadors que alguns dels observatoris 
utilitzen en les seves anàlisis i que poden ser d’interès per a la resta de la Xarxa. 
Participants: XODEL 
Inici: març 2012 
Durada: Permanent 
Metodologia: Recull de fonts i indicadors aportats pels observatoris utilitzant el Google 
Docs (gener – febrer de 2012). 
Elaboració del Catàleg per part de l’OTEDE. 
Actualització permanent del catàleg en format virtual. 
 

 
 
Eines de visualització i tractament de dades 
Objectiu: Elaborar un catàleg d’eines de visualització / tractament / graficació de dades 
que els observatoris coneixen i/o utilitzen (a poder ser de software lliure). 
Participants: A determinar 
Calendari: Permanent 
Metodologia: Enquesta a la XODEL sobre grau d’ús i coneixement d’eines de 
visualització i tractament a través de Google Docs. 
Creació i trobada presencial del grup de treball. 
Elaboració del document de continguts del taller presencial 
Actualització permanent. 
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Mètodes i eines d'avaluació estratègica 
Objectiu: Presentar mètodes d'avaluació estratègica adaptables a les actuacions de 
plans estratègics i plans d'actuació municipal. 
Participants: Tècnics municipals (entre els què hi ha responsables d’observatoris) i 
MCrit. 
Calendari: Octubre i novembre de 2012. 
Metodologia: Realització de sis tallers. 
Taller 1: Casos d’avaluació de projectes d’inversió, plans i polítiques (18/10/2012) 
Taller 2: Avaluació Estratègica Territorial (6/11/2012) 
Taller 3: Avaluació de la Gestió Pública (13/11/2012) 
Taller 4: Revisió de conceptes i mètodes d’avaluació (20/11/2012) 
Taller 5: Avaluació dels Serveis Públics (11/12/2012) 
Taller 6: Sessió de cloenda (6/3/2013) 
 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-
local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat 
 
Actualització del mètode de càlcul de la població activa 
local estimada i la taxa d’atur registrat. Actualització de la 
sèrie 2004-2012 i de les plantilles de càlcul de la taxa 
d'atur registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 

http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://xodel.diba.cat/news/2014/01/28/poblacio-activa-local-estimada-del-2013-plantilla-taxa-datur-registrat
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
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5.6 Activitats de la XODEL el 2013 

 
Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2013.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, totes 
les activitats previstes per cadascun dels observatoris de la Xarxa. 

 
 
Tallers i seminaris  
 
Sessió sobre l'Índex de confiança empresarial harmonitzat 
Objectiu: Es presenta l'ICEH, el seu disseny i les proves dutes a terme per estudiar la 
integració de les mostres procedents de l'operació d'àmbit estatal realitzada per l'INE i 
l'operació del Clima empresarial de Catalunya. 
Ponents:  
Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació Estadística. Idescat 
Maribel García, Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques. Idescat 
Marcos Pardal, Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques. Idescat 
Rafaela Mayo, subdirectora general d'Estadístiques d'Empreses. INE   
Data: 17 de maig de 2013    Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre el nou Cens de població 2011: metodologia i primers resultats 
Objectiu: Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació que combina 
l'aprofitament del registres administratius -bàsicament la informació padronal- amb una 
gran enquesta per mostreig (Enquesta de població i habitatge) i el recompte dels 
edificis amb habitatges familiars (Cens d'edificis). 
Ponents: 
Mireia Farré, responsable de l'Àrea d'Estadístiques Demogràfiques. Idescat 
Josep Anton Sánchez, Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques. Idescat 
Data: 31 de maig de 2013    Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre el temps dels treballs remunerats i no remunerats. Ampliació de 
resultats a partir de l'EUT2010-2011 
Objectiu: Les enquestes d'ús del temps de la població són les fonts estadístiques que 
permeten el dimensionament temporal del treball no remunerat. En primer lloc, es 
presenta la delimitació conceptual del treball remunerat i no remunerat a partir de la 
classificació d'activitats. 
Ponents: 
Vicent Borràs, Universitat Autònoma de Barcelona 
Sara Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona 
Data: 28 de juny de 2013    Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2013.pdf
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2013.pdf
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Taller XODEL 
Presentació estudi Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de la 
crisi i vocacions productives de futur per als territoris. Jordi Boixader i Pep Canals 
Projectes singulars 
-Baix Llobregat (Rubén Pérez i Lucia López): Informes-mapes municipals de població 
estrangera resident fets amb google fusion tables; Informe d’ocupació hotelera i 
apartaments + Informe anual de conjuntura del sector turístic. 
-Manresa (Ramon Culleré): Indicador de clima econòmic. 
-Mataró (Gerard Reverté): Projeccions demogràfiques; Explotació i anàlisi de la Mostra 
Contínua de Vides Laborals. 
-Santa Perpètua de Mogoda (Carles Feiner i Roser Triay): Mapificació en Google 
Earth; Mapa empresarial de l’eix de la Riera de Caldes: activitats industrials d’alt 
contingut tecnològic i serveis intensius en coneixement; Proposta metodològica 
d’aproximació a la despesa total comercialitzable de l’Eix de la Riera de Caldes. 
Altres 
-Principals resultats del Grup de treball sobre la definició de metodologies d’avaluació 
d’estratègies de desenvolupament local (Mario Eloy López) 
-Millores Hermes (Carlos Nogueira) 
-Fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social de l’Idescat 
Data: 16 de juliol de 2013    Durada: 5 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 

 
 
Sessió sobre novetats en les estadístiques laborals en l'àmbit territorial 
Objectiu: L'estadística d'afiliats segons el municipi de residència, amb periodicitat 
trimestral, és el resultat de l'explotació dels fitxers de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i de l'encarament amb el Registre de població de Catalunya. 
Mitjançant la modelització estadística i l'ús de fonts estadístiques complementàries 
s'han produït taxes d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal. 
Ponents: 
Núria Bové, Àrea de Producció d'Estadístiques Socials. Idescat 
Miquel Delgado, Àrea de Sistemes d'Informació Estadística. Idescat 
Data: 20 de setembre de 2013    Durada: 2 hores     Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Presentació Catàleg de Serveis 2014 i del nou conveni de la XODEL 
Pep Canals i Encarna Perán 
Presentació de Comunitat virtual de la XODEL. Pep Canals 
Projectes singulars 
Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (Marc Armengol): 
-Estudi de les transformacions territorials en l’àmbit del sistema urbà de Terrassa, 
aprofitant la informació del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, del CREAF. 
-Explotació de la informació relativa a l’activitat judicial: informes sobre l’impacte de la 
crisi econòmica i sobre violència contra les dones. 
Altres 
-SABI: interpretació comptes de pèrdues i guanys i esquema de balanç (R. Culleré) 
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-Accés a les afiliacions segons residència padronal i substitució de la població activa 
estimada i de la població aturada i taxa d’atur per les dades que publicarà l’Idescat 
(Pep Canals i Carlos Nogueira) 
-Millores Hermes (Carlos Nogueira) 
Data: 12 de desembre de 2013    Durada: 5 hores     Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
 
Cursos 
 
Mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic  
Objectiu: Conèixer alguns dels mètodes d'anàlisi socioeconòmica més habituals de 
tractament de dades socioeconòmiques: principals fonts d’informació i indicadors; 
principals tècniques d’anàlisi en cada àmbit temàtic; aplicar aquestes tècniques al 
territori de referència de cadascú; interpretació dels resultats obtinguts. 
Ponent: David Moreno Lobera. Actíva Prospect SL (Research and Solutions) 
Data: 07, 14 i 21 d’octubre de 2013    Durada: 15 hores    Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
Visita a centres de recerca 
 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
Objectiu: Conèixer, de primera mà, les línies de treball, serveis i 
projectes més rellevants de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
interessants pels Observatoris del desenvolupament econòmic.  
Ponents: Daniel Gómez, Àrea de Promoció i Gestió Comercial, Martí Pintó, cap de la 
Unitat de Web-GIS, Jordi Corbera, cap del Centre de 
Suport al Programa Català d’Observació de la Terra 
Data: 24 de maig de 2013     Durada: 4 hores     Lloc: ICC 
 
 
 
  
 
 

 
 
Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
Objectiu: Conèixer, de primera mà, les línies de treball, serveis i 
projectes més rellevants del Centre d’Estudis Demogràfics 
interessants pels Observatoris del desenvolupament econòmic.  
Ponents: Andreu Domingo, sots-director del CED, Juan Galeano, investigador, Amand 
Blanes, investigador, Julián López, investigador, Albert Esteve, investigador 
Data: 1 d’octubre de 2013     Durada: 4 hores     Lloc: CED 
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Grups de treball 
 
Valoració d’explotació de dades de l’IRPF 
Objectiu: Anàlisi de la base de dades de la mostra de l’IRPF. 
Metodologia: Anàlisi de la base de dades facilitada per el Instituto de Estudios 
Fiscales; proposta de variables a explotar i indicadors a calcular. 
Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Ramon Culleré (Ajuntament de Manresa), 
Pep Canals (Diputació de Barcelona) 
Data: 25 d’abril de 2013     Durada: 5 hores 
 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
Disseny del mètode de càlcul de la població activa local 
estimada i la taxa d’atur registrat: sèrie 2004-2013. 
Actualització de les plantilles de càlcul de la taxa d'atur 
registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 

 
 
Sistema Anual de Balances Ibéricos (SABI) 
Posada a disposició d’informació empresarial del SABI (Sistema Anual de Balances 
Ibéricos), font de dades que permet fer un important salt qualitatiu en la 
millora de l’anàlisi empresarial a escala local. El 2013 s’han analitzat i 
posat a disposició dades del SABI territorialitzades per comarques. 
 

 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Comunitat Virtual 
http://xodel.diba.cat 
 
Solució de comunicació horitzontal que permet al grup 
que comparteix interessos i projectes comuns 
comunicar-se, treballar de forma col·laborativa i 
gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses 
eines de participació (agenda, notícies, documents, 
blocs, enquestes, fòrums, wikis, xats...). 
Iniciada el 9 de desembre de 2013 
52 membres 
90 continguts 

 
 

http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://xodel.diba.cat/
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Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 
 
Organització i finançament 
 
Fons de prestació econòmica de la XODEL 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2014.asp 

 

Elaboració de la documentació tècnica 
(justificació, criteris d’assignació i resultats) 
del Fons de prestació econòmica, nou 
model de finançament per a la Convocatòria 
2014. 

 
 
Conveni de la XODEL 

Elaboració de l’actualització del conveni signat el 2006. A firmar durant el primer 
trimestre de 2014. 

mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2014.asp
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5.7 Activitats de la XODEL el 2014 

 
Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2014_0.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, totes les 
activitats previstes per cadascun dels observatoris de la Xarxa. 

 
 
Tallers i seminaris  
 
Sessió sobre les estadístiques de mobilitat obligada: censos i registres 
Objectiu: L'any 2013 l'Idescat va publicar, per primera vegada, estadístiques de 
mobilitat per raó d'estudi a partir de dades de matrícula dels estudiants recollides pel 
Departament d'Ensenyament i la Secretaria d'Universitats i Recerca. La sessió 
presenta els principals resultats del Cens 2011 i dels registres de matrícula 2011-2012, 
així com els avantatges i limitacions de cadascuna de les fonts. 
Ponents:  
Josep Anton Sánchez, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Anna Mompart, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Data: 30 de maig de 2014    Durada: 2 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Presentació de l’informe Anàlisi dels sistemes d’innovació comarcals de la demarcació 
de Barcelona. David Moreno. Activa Prospect SL  
Explotació de la base de dades de l’IRPF 2002-2010: primeres dades. Gerard Reverté, 
Ramon Culleré i Pep Canals 
Preparació jornada i productes 20 anys d’observatoris 
Jornada XODEL, Publicació 20 anys, Pòsters, Vídeo, Logotip, Díptic XODEL 
Projectes singulars 
-Observatori de Desenvolupament Local del Maresme (Alícia Consegal): Les realitats 
juvenils al Maresme 
Altres 
-Fons de prestació econòmica: estat del pagament i canvis en la memòria de 
justificació tècnica 
-Actualització de la població activa i taxes d’atur amb la nova EPA 
-Canvis de criteris en les dades de contractació laboral  
Data: 18 de juny de 2014   Durada: 5 hores    Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
   
 
 

 
 

 
 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2014_0.pdf
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Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació 
estadística integrada de l'Idescat  
Objectiu: Donar a conèixer el projecte Plataforma Cerdà desenvolupat per Hewlett 
Packard per encàrrec de l'Idescat i el CTTI. El canvi radical que l'ecosistema de la 
informació estadística està experimentant en els últims anys ha motivat que l'Idescat 
es plantegi fer una revisió global del paradigma de la producció i la difusió estadística. 
Aquest nou model es basa en donar prioritat a la utilització de registres administratius i 
altra informació ja disponible per davant del model tradicional d'obtenir dades, més car 
i més molest per al ciutadà, basat en enquestes i censos. 
Ponents:  
Josep Navarro, Hewlett Packard 
Durada: 2 hores    Data: 27 de juny de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Presentació de l’informe La competitivitat de les comarques de la demarcació de 
Barcelona, a examen. Utilització del model adEg i anàlisi dels resultats pel període 
2004-2013. David Moreno. Activa Prospect SL  
Població activa local estimada i taxa d’atur. Estat de la qüestió i posició de la XODEL 
al respecte.  
Preparació jornada i productes 20 anys d’observatoris 
Vídeo XODEL, Opuscle, Intervencions a la Jornada, Dinàmica de treball. 
Projectes singulars 
Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès (Carlos Pardo): Estudi 
Ocupacions que generen contractació en temps de crisi. 2013 
Observatori socioeconòmic de Santa Coloma de Gramenet (Sergio López): Memòria 
de gestió de Grameimpuls: conceptes, estructura i treball col·laboratiu 
Projectes en curs 
Anàlisi Shift-Share de la província de Barcelona 
Proposta de productes/activitats celebració 20 anys durant el 2015 
Data: 7 d’octubre de 2014    Durada: 5 hores    Lloc: Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sessió sobre el tractament de l'efecte calendari i estacional en els indicadors de 
conjuntura 
Objectiu: Presentació del mètode del tractament de l'efecte calendari que es porta a 
terme a l'Idescat per realitzar la correcció de les sèries de diversos indicadors 
conjunturals. L'efecte calendari determina les diferències que es produeixen en una 
variable a causa de la diferent estructura que presenten els mesos (tant en nombre de 
dies com en composició de dies feiners davant de dies festius) si es mantenen 
constants la resta dels factors que influeixen sobre la variable. 
Ponents:  
Jordi Galter, Carme Luna, Vero Mata, David Royo, Subdirecció General de Producció i 
Coordinació. Idescat 
Durada: 2 hores    Data: 24 d’octubre de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 
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Sessió sobre el projecte d'anàlisi multidimensional del benestar individual de la 
població de Catalunya a partir de l'ECVHP 2006-2011 
Objectiu: En aquest projecte es parteix d'una concepció multidimensional del benestar, 
més enllà de les anàlisis de distribució social de la renda i d'altres variables de 
naturalesa principalment econòmica. L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població (ECVHP) conté informació rellevant sobre aspectes que considerem 
essencials per al benestar de les persones, com ara la salut, la formació, les relacions 
socials, etc. L'estudi realitzat aborda el disseny i aplicació d'una metodologia per 
quantificar la situació dels individus en relació amb els aspectes o dimensions que 
configuren el seu benestar, tot utilitzant les dades de l'ECVHP dels anys 2006 i 2011. 
Ponents: Alfons Garín 
Durada: 2 hores    Data: 31 d’octubre de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre projeccions de població de Catalunya 2026-2051 (base 2013) 
Objectiu: presentaran les hipòtesis i els principals resultats de les noves projeccions de 
població, que tenen com a partida l'1 de gener de 2013. Aquestes projeccions de 
població incorporen els resultats del Cens de població 2011 i actualitzen les hipòtesis 
dels components demogràfics, especialment la migració. L'horitzó temporal és el 2026 
per a les comarques i el municipi de Barcelona, i el 2051 per a Catalunya 
Ponents: Josep Anton Sánchez, Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques. 
Idescat, Anna Mompart, Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques. Idescat 
Durada: 2 hores    Data: 7 de novembre de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la futura Classificació catalana d'educació 2014 i l'oficialització de 
la Classificació catalana de productes per activitat 2014 
Objectiu: oferir una explicació del procés de revisió de les classificacions estadístiques 
d'educació i, en particular, la presentació de la futura Classificació catalana d'educació 
2014 (CCED-2014) . D'altra banda, també es farà una breu exposició sobre el procés 
d'oficialització en curs de la Classificació catalana de productes per activitat 2014 
(CCPA -2014), amb especial atenció a la consulta efectuada als agents del Sistema 
estadístic de Catalunya durant la tardor-hivern de l'any 2013  
Ponents: Josep Maria Martínez i Esther Garcia, Subdirecció General de Producció i 
Coordinació. Idescat 
Durada: 2 hores    Calendari: 21 de novembre de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 

 
 

 
Sessió sobre la modelització estadística aplicada als indicadors territorials de 
població activa i desocupada 
Objectiu: Satisfer la demanda d'informació en l'àmbit municipal de població activa i 
aturada comparable amb les definicions de l'Enquesta de població activa (EPA). Per a 
l'estimació de la població activa es presenta el model mixt lineal generalitzat amb 
Splines uniformement espaiats i amb efectes aleatoris sobre la variable edat, i es fan 
servir com a fonts l'EPA i el Registre de Població de Catalunya.  
Ponents:  
Juan Manuel Rodríguez Poo, catedràtic de la Universitat de Cantabria. Ex director de 
l'Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 
Núria Bové, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Durada: 2 hores    Calendari: 28 de novembre de 2014    Lloc: Seu de l’Idescat 
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Taller XODEL 
Població activa local i taxa d’atur 
Estat de la qüestió i decisions a prendre 
Resultats de la dinàmica de treball de la jornada 20è aniversari XODEL 
Projectes 2015 
Visita centres de recerca, FormacióGrups de treball, Productes/activitats vintè 
aniversari 
Projectes singulars 
COPEVO 
Observatori del Desenvolupament Local del Berguedà  
Data: 11 de desembre de 2014    Durada: 5 hores    Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
 
 
Jornades 
 
Acte de celebració del vintè aniversari de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 1994-2014: 20 anys d’observació 
socioeconòmica 
Objectiu: Repassar l’evolució de l'observació socioeconòmica al llarg dels darrers vint 
anys; Destacar la tasca de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local; Posar en valor la importància i pertinència de l’anàlisi socioeconòmica a escala 
local; Apuntar alguns dels aspectes futuribles clau en l’observació socioeconòmica. 
Destinataris: Experts i usuaris d’informació socieconòmica en general, així com 
electes, responsables i personal tècnic dels ens locals de l’àmbit del desenvolupament 
econòmic. 
Ponents: Joan Roca i Lleonart. Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació; 
Ponent: Frederic Udina. Director de l’Idescat, president d’Ivàlua i professor 
d’estadística de la Universitat Pompeu Fabra; Pep Canals. Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic; Roger Roca. Responsable de 
l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell; Oriol Estela. Cap de l’Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic; Andreu Ulied. Director d’MCrit; 
Karma Peiró. Experta en periodisme digital; Ada Ferrer i Carbonell. Institut d’Anàlisi 
Econòmica (CSIC) i Barcelona GSE; Marc Garriga. Desidedatum Data Company, SL i 
Catalunya Dades; Ignasi Alcalde. Consultor docent en visualització d'informació 
 
Data: 12/11/2014    Hora: 09:15-18:00 
Lloc: Sala d’actes del Museu Marítim. Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona 
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Cursos 
 
Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic 
(semipresencial) 
Objectiu: Conèixer i aplicar alguns dels mètodes d'anàlisi socioeconòmica i de 
tractament de dades. 
Objectius específics: 
Conèixer les principals fonts d’informació i indicadors 
Conèixer les principals tècniques d’anàlisi en cada àmbit temàtic 
Saber aplicar aquestes tècniques al territori de referència de cadascú. 
Saber interpretar els resultats obtinguts 
Ponent: David Moreno Lobera. Actíva Prospect SL (Research and Solutions) 
Data: 19 de juny, 1 i 8 de juliol de 2014  Durada: 15 hores Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
Anàlisi estadística a través del software lliure R Commander (semipresencial) 
Objectiu: Adquirir cert domini del programa informàtic lliure R  Commander i l’empri a 
l’hora de realitzar procediments estadístics. 
Objectius específics:  
Conèixer el software estadístic R i conèixer i utilitzar i la interfície R Commander. 
Utilitzar R Commander per a l’anàlisi estadístic (càlculs, gràfics) 
Realitzar exercicis pràctics en R Commander  
Ponent: Roger Roca. 
Data: 21 d’octubre - 2 de desembre de 2014 Durada: 15 hores Lloc: Diputació de 
Barcelona 
 

Visita a centres de recerca 
 
GEMOTT i Observatori de la urbanització (UAB)  
Objectiu: Conèixer les línies de treball, serveis i projectes més 
rellevants del Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori 
(GEMOTT), dirigit per la professora Carme Miralles-Guasch i 
l’Observatori de la Urbanització, dirigit pel professor Francesc Muñoz interessants pels 
Observatoris del desenvolupament econòmic. 
Ponents: Carme Miralles-Guasch, GEMOTA; Francesc Muñoz, Observatori de la 
Urbanització 
Data: 4 d’abril de 2014    Durada: 5 hores    Lloc: UAB 
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Visita guiada a l’exposició Big Bang Data (CCCB)  
Objectiu: BIG BANG DATA és un projecte que s’endinsa en el 
fenomen de l’explosió de dades en el qual estem immersos. 
Dels últims cinc anys ençà, existeix una àmplia consciència entre els sectors 
acadèmics, científics, les administracions, l’empresa i la cultura que generar, processar 
i, sobretot, interpretar dades està transformant radicalment la nostra societat. 
Data: 30 de setembre de 2014    Durada: 2 hores    LLoc: CCCB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grups de treball 
 
Explotació i anàlisi de les microdades anonimitzades de l’impost de la renda de 
les persones físiques (IRPF) del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
Objectiu: Explotació de les mostres anuals de microdades anonimitzades de l’Impost 
de la Renda de les Persones Físiques, del 2004 al 2010 
Participants: Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Ramon Culleré (Ajuntament de 
Manresa), Pep Canals (Diputació de Barcelona), Toni Plaza (consultor) 
Metodologia: Revisió i anàlisi de la base de dades; proposta de variables a explotar i 
indicadors a calcular; obtenció dels indicadors. 
Calendari: març-setembre de 2014 
 

 
 
Mesura de la dinàmica de les economies locals a través de l’anàlisi Shift-Share 
Objectiu: Anàlisi de la dinàmica ocupacional a través de la seva descomposició en 
components a escala supramunicipal per donar suport al disseny d’estratègies i la 
presa de decisions sobre les orientacions de les economies a escala local. 
Participants: Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Carlos Pardo (Ajuntament de 
Barberà del Vallès), Jordi Boixader i Pep Canals (Diputació de Barcelona) 
Metodologia: L’OTEDE farà l’aportació tècnica dels treballs consistent en la direcció i 
l’elaboració de continguts. L’aportació de l’Ajuntament de Mataró consistirà en la 
metodologia i l’elaboració de continguts i l’Ajuntament de Barberà realitzarà l’explotació 
de dades i l’elaboració de continguts 
Calendari: setembre 2014-març 2015 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
Disseny del mètode de càlcul de la població activa local 
estimada i la taxa d’atur registrat: sèrie 2004-2014. 
Actualització de les plantilles de càlcul de la taxa d'atur 
registrat de la província, Catalunya i Espanya. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 

 

http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
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Sistema Anual de Balances Ibéricos (SABI) 
Posada a disposició d’informació empresarial del SABI (Sistema Anual de Balances 
Ibéricos), font de dades que permet fer un important salt qualitatiu en la 
millora de l’anàlisi empresarial a escala local. El 2014 s’han analitzat i 
posat a disposició dades del SABI territorialitzades per comarques. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Comunitat Virtual 
http://xodel.diba.cat 
 
Solució de comunicació horitzontal que permet al grup 
que comparteix interessos i projectes comuns 
comunicar-se, treballar de forma col·laborativa i 
gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses 
eines de participació (agenda, notícies, documents, 
blocs, enquestes, fòrums, wikis, xats...). 
Iniciada el 9 de desembre de 2013 
72 membres 
298 continguts 

 
 

 
Vídeo 
http://xodel.diba.cat/videos/video-observatoris-socioeconomics-locals-20-anys-fent-
xarxa 
 
Elaboració d’un vídeo promocional de la XODEL 
Durada: 9’35’’ 
Participants: Ramon Reixach, Regidor d'Administració i Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Mataró; Frederic Udina, Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) i President de l’Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua); 
Andreu Ulied, Director d’MCRIT; Lucia López, Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat; Xavier Muñoz, Observatori Econòmic i 
Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, Ajuntament de Terrassa; Ramon Culleré, 
Observatori del Bages, Ajuntament de Manresa; Oriol Estela, Cap de l'Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://xodel.diba.cat/
http://xodel.diba.cat/videos/video-observatoris-socioeconomics-locals-20-anys-fent-xarxa
http://xodel.diba.cat/videos/video-observatoris-socioeconomics-locals-20-anys-fent-xarxa
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/organitzacio/institucional/consellers_delegats/index.html
http://www.ivalua.cat/
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Opuscle 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/xodel_xarxa_observatoris_1.pdf 
 
Elaboració de l’Opuscle de la XODEL. Apartats: 
Què són els observatoris del desenvolupament econòmic local? 
Gènesi i evolució 
Què ofereixen? 
La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL) 
Observatoris integrants de la Xarxa 
Enllaços 
 
Extensió: 36 pàgines 
Tiratge: 1.000 exemplars 
 

 
 
Imatge de celebració vintè aniversari 
Elaboració de la imatge commemorativa del 20è aniversari 
de la XODEL 
 

 
 

 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com 
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
67 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default 
 
Manteniment de les pàgines de la XODEL situades al 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 

 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/xodel_xarxa_observatoris_1.pdf
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
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Difusió 
 

 Presentació de l'observació socioeconòmica i de la XODEL al Taller sobre 
polítiques de promoció econòmica local: Discussió i anàlisi 
d'experiències organitzat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la 
Universitat Rovira i Virgili el dia 15 de desembre de 2014 a l'Ajuntament de 
l'Ampolla (nota de premsa al Diari de la Diputació) 

 

 Nota de premsa de la Jornada al Diari de la Diputació 
  

 Article al butlletí electrònic e-economies locals nº 8  
 

 Nota de la Jornada al web de REDEL (Red de Entidades para el 
Desarrollo Local)   

 

 Entrevista de la Xarxa de comunicació local a l'Oriol Estela, cap de l'OTEDE, per 
parlar de la XODEL i el seu 20è aniversari. La peça és retransmesa 
per diferents ràdios locals integrants de la Xarxa  

 

 Article Observatoris econòmics: 20 anys mirant pel desenvolupament local al 
diari empresarial Via Empresa   

 
 
 
Organització i finançament 
 
Fons de prestació econòmica de la XODEL 
http://cataleg2015.diba.cat/fitxa?id=5130&WPag=1 

 

Càlcul de les assignacions pel 2015 del 
model de finançament instaurat a la 
Convocatòria 2014.  

 

 
 
Conveni de la XODEL 

Firma del conveni durant el 2014. 

 

http://www.idetsa.net/sites/default/files/promocio-economica/triptic_workshop_0.pdf
http://www.idetsa.net/sites/default/files/promocio-economica/triptic_workshop_0.pdf
http://www.idetsa.net/sites/default/files/promocio-economica/triptic_workshop_0.pdf
http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/
http://www.urv.cat/catedres/economia_local_regional/
http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1791/70831
http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1771/68148
http://www.diba.cat/web/butlletins/butlleti/-/butlletidigital/detallIndex/ECONOMIC/8/35338?controlPanelCategory=portlet_BoletinPrensa_WAR_BoletinPrensaportlet
http://www.diba.cat/web/butlletins/butlleti/-/butlletidigital/ECONOMIC/8
http://asociacionredel.com/20-anos-de-observacion-socioeconomica-territorial/
http://www.laxarxa.com/
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/12/observatoris-economics-20-anys-mirant-pel-desenvolupament-local-9622.php
http://www.viaempresa.cat/
http://cataleg2015.diba.cat/fitxa?id=5130&WPag=1
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5.8 Activitats de la XODEL el 2015 

 
Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2015.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, totes les 
activitats previstes per cadascun dels observatoris de la Xarxa. 

 
 
Tallers i seminaris  
 
Taller sobre l'obtenció de projeccions municipals 
Objectiu: Resum dels resultats de les Projeccions de població 2013-2051, que 
ofereixen resultats a nivell comarcal. En la segona part es presenta la metodologia que 
permet als usuaris que ho desitgin elaborar projeccions de població municipals a partir 
de les projeccions de població comarcals de l'Idescat. Es comentaran els documents i 
fitxers necessaris per aplicar la metodologia i que l'Idescat posa a l'abast dels usuaris 
Ponent: Josep Anton Sánchez, Subdirecció General de Producció i Coordinació. 
Idescat 
Data: 17 de febrer de 2015    Durada: 2 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió: Cap al Registre estadístic de territori 
Objectiu: El registre estadístic de població o d'empreses hauria d'acompanyar-se d'un 
registre estadístic de territori, per poder descriure i validar les variables territorials. En 
aquesta sessió es descriuran els resultats i mètodes d'imputació corresponents al 
procés de geocodificació del Registre de població 2014 i s'exposarà un model mínim 
que podria conformar el registre estadístic de territori. 
Ponent: Eduard Suñé, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Data: 27 de febrer de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller: Idescat Visual, gràfics i mapes per a la web 
Objectiu: Introducció a l'ús de la biblioteca Visual, que és la solució de codi obert 
desenvolupada per l'Idescat i adoptada al lloc web de l'Idescat per complementar amb 
gràfics i mapes les taules de resultats de les seves estadístiques. 
Ponent: Xavier Badosa, Subdirecció General d'Informació i Comunicació. Idescat 
Data: 6 de març de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre el NouBEM: millores i característiques de la nova base de dades 
multitemàtica de difusió  
Objectiu: Es presentarà el resultat de transformació que ha suposat fusionar diferents 
bases de dades de difusió de l'Idescat per garantir una millor presentació dels resultats 
estadístics al web de l'Idescat. Es presentaran les millores i característiques de la nova 
base de dades (NouBEM) en relació amb les anteriors (BEM, Dequavi, DCE) 
Ponents: Estela Tonzán i Xavier Badosa, Subdirecció General d'Informació i 
Comunicació. Idescat 
Data: 24 d’abril de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2015.pdf
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Sessió sobre el Marc Input-Output de Catalunya 2011 
Objectiu: L'objectiu d'aquesta sessió és presentar el Marc Input-Output de Catalunya 
2011, operació estadística de síntesi comptable que permet calcular les principals 
macromagnituds (valor afegit brut, consum, inversió, exportacions, importacions, 
remuneració d'assalariats, llocs de treball, etc.) i, per tant, elaborar una radiografia 
integral i detallada de l'economia catalana. 
Ponent: Jesús Muñoz, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Data: 15 de maig de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Primers resultats de l’estudi sobre la dinàmica dels components del creixement 
ocupacional a través de l’anàlisi Shift-Share 
Grup de treball: Gerard Reverté, Carlos Pardo, Jordi Boixader, Pep Canals 
Població activa local i taxa d’atur 
Presentació dels resultats del grup de treball: Carlos Nogueira, Gerard Reverté, Rubén 
Pérez, Carlos Pardo, Sandra del Álamo, Alícia Consegal, Pep Canals 
Reptes de futur i àmbits específics d’anàlisi dels Observatoris 
Presentació dels resultats dels qüestionaris i debat 
Albert del Amor. L'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental 
Projectes singulars 
L’Observatori de l’Anoia (Joan Domingo): Observatori Socioeconòmic de l'Anoia 
Observatori del Desenvolupament Local de l'Alt Penedès i del Garraf (Ester Masana): 
Estudi sobre les necessitats formatives de les empreses de l’Alt Penedès.  
Proposta de nous grups de treball 
Visualització i infografies, avaluació de l’impacte econòmic... 
Data: 4 de juny de 2015    Durada: 5 hores 
 

 
 

 
 
Sessió sobre l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 
Objectiu: Presentació dels resultats de l'enquesta telefònica EMEF 2014: estudi de la 
mobilitat en dia feiner de les persones residents a l'àmbit geogràfic del Sistema tarifari 
integrat (STI), de 16 i més anys. Anàlisi de mitjans, motius i distribució horària dels 
desplaçaments. Mobilitat en funció de l'edat i situació professional, perspectiva de 
gènere, percepció del temps emprat en la mobilitat. Valoració dels mitjans i percepció 
de la seva seguretat. Dades globals i dades per àmbits: Barcelona, primera corona 
metropolitana, resta de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), resta de l'STI. 
Enquesta que es fa anualment des de 2003. 
Ponents: 
Maria Montaner, Autoritat del Transport Metropolità 
Maite Pérez, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
Anna Mompart, Subdirecció General de Producció i Coordinació.  
Data: 3 de juliol de 2015    Data: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
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Sessió: Baròmetre de la innovació 
Objectiu: Presentar el Baròmetre de la innovació a Catalunya 2014, els principals 
resultats i conclusions obtinguts. El Baròmetre de la Innovació és una iniciativa pionera 
que pretén copsar l'estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous 
enfocaments següents: més pes dels actius intangibles, informació directa sobre el 
procés d'innovació de les empreses catalanes, reducció del decalatge de prop de dos 
anys en les diferents enquestes i anàlisis sobre innovació oficials. 
Ponent: Antoni Fita, ACCIÓ, Departament d'Empresa i Ocupació 
Data: 9 d’octubre de 2015    Data: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la utilització d'estadístiques de població en la planificació del 
transport i la mobilitat a Catalunya 
Objectiu: Anàlisi de les diferents fonts de dades sobre la mobilitat de les persones 
(cens i enquestes), tractament de la informació, obtenció d'indicadors (autocontenció, 
autosuficiència, repartiment modal...), utilització de les dades en el marc de la 
planificació de les infraestructures i els serveis de transport. 
Ponent: Albert Palomo, DG d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, DTS 
Data: 23 d’octubre de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la Taula simètrica de l'economia catalana 
Objectiu: Presentar la Taula simètrica de l'economia catalana, operació estadística de 
síntesi comptable que completa el Marc input-output de Catalunya, juntament amb la 
Taula d'origen i de destinació. 
Ponent: Jesús Muñoz, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Data: 13 de novembre de 2015    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Captura i anàlisi de dades a través de ClickView 
Padró municipal d’habitants. Pau Serra. Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i 
Participació Ciutadana de la DIBA 
Hermes intern. Pep Canals. OTEDE 
Presentació de l’estudi sobre la dinàmica dels components del creixement ocupacional 
a través de l’anàlisi Shift-Share. Gerard Reverté, Carlos Pardo, Jordi Boixader, Pep 
Canals 
Projectes singulars 
-Eina metodològica d'anàlisi i seguiment per la creació d'ocupació i autoocupació 
(EMASCOA): Judit Sala. Observatori Estratègic del Moianès 
Altres 
Primers resultats dels grups de treball (Indicadors de benestar, Avaluació de l’impacte 
econòmic, Infografia i visualització de dades) 
Primers mesos de la nova taxa d’atur 
Propostes activitats pel 2016 
Data: 15 de desembre de 2015    Durada: 5 hores 
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Cursos 
 
Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic 
(semipresencial) 
Objectiu: Conèixer i aplicar alguns dels mètodes d'anàlisi socioeconòmica i de 
tractament de dades. 
Objectius específics: Conèixer les principals fonts d’informació i indicadors, Conèixer 
les principals tècniques d’anàlisi en cada àmbit temàtic, Saber aplicar aquestes 
tècniques al territori de referència de cadascú, Saber interpretar els resultats obtinguts. 
Ponent: David Moreno Lobera. Actíva Prospect SL (Research and Solutions) 
Data: 23 febrer, 10 i 17 març de 2015 Durada: 20 hores Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
Curs Especialització en eines d'infografia i visualització de la informació 
(semipresencial) 
Objectiu: Millorar la presentació gràfica de la informació socioeconòmica que 
produeixen regularment els Observatoris del desenvolupament econòmic a través de 
l’ús d’eines d’infografia i de visualització de dades.  
Objectius específics: Introducció a la informació visual i al disseny de la informació, 
Comprensió de les àrees i disciplines implicades, Entendre la visualització de dades, 
Conèixer on trobar repositoris de dades, Aprendre com netejar i seleccionar dades, 
Entendre el tipus de relacions amb les dades, Conèixer categories de visualitzacions i 
usos més efectius, Definir un projecte de treball amb les dades. 
Ponent: Ignasi Alcalde. Consultor en innovació, visualització de dades.  
Calendari: 14 de setembre – 16 d’octubre de 2015  Durada: 30 hores (15 hores 
presencials i 15 hores en línia)  Lloc: Diputació de Barcelona 
 

 
 
Estadística aplicada al desenvolupament econòmic. Anàlisi i representació de 
dades (semipresencial) 
Objectiu: Adquirir cert domini del programa informàtic lliure R  Commander i l’empri a 
l’hora de realitzar procediments estadístics. 
Objectius específics: Conèixer el software estadístic R i conèixer i utilitzar i la interfície 
R Commander, Utilitzar R Commander per a l’anàlisi estadístic (càlculs, gràfics), 
Realitzar exercicis pràctics en R Commander. 
Ponent: Roger Roca. 
Data: 01 d’octubre al 24 de novembre de 2015 Durada: 30 hores (12 presencials + 18 
en línia)  Lloc: Diputació de Barcelona 
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Visita a centres de recerca 
 
Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC) (UAB) 
Objectiu: Conèixer les línies de treball, serveis i projectes més 
rellevants de l’economia del benestar i del projecte BRAINPOoL. 
Ponents: Ada Ferrer-Carbonell. IAE-CSIC 
Oriol Estela. Diputació de Barcelona 
Data: 28 de gener de 2015    Durada: 4 hores    Lloc: UAB 
 

 
 

 
 
Visita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Objectiu: Visita guiada a l’Exposició dels 100 anys de la creació dels 
serveis geogràfic i geològic de Catalunya, i introducció a la institució i 
visita de l’edifici. 
Ponents: Personal de l’ICGC 
Data: 19 de maig de 2015    Durada: 2 hores    Lloc: UAB 
 

 
 
Grups de treball 
 
Mesura de la dinàmica de les economies locals a través de l’anàlisi Shift-Share 
Objectiu: Anàlisi de la dinàmica ocupacional a través de la seva descomposició en 
components a escala supramunicipal per donar suport al disseny d’estratègies i la 
presa de decisions sobre les orientacions de les economies a escala local. 
Participants: Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Carlos Pardo (Ajuntament de 
Barberà del Vallès), Jordi Boixader i Pep Canals (Diputació de Barcelona) 
Metodologia: L’OTEDE fa l’aportació tècnica dels treballs consistent en la direcció i 
l’elaboració de continguts. L’aportació de l’Ajuntament de Mataró consisteix en la 
metodologia i l’elaboració de continguts i l’Ajuntament de Barberà realitza l’explotació 
de dades i l’elaboració de continguts. 
Calendari: setembre 2014-setembre 2015 
 

 
 
Càlcul de la nova població activa local estimada i taxa d’atur 
Objectiu: proposar el mètode d’actualització mensual de la població activa i la taxa 
d’atur i l’estimació de les taxes d’atur per sexe i edat. 
Participants: Sandra Álamo. Osona, Alícia Consegal (Maresme), Carlos Pardo 
(Barberà del Vallès), Gemma Peix (Diputació de Girona), Rubén Pérez (Baix 
Llobregat), Gerard Reverté (Mataró), Carlos Nogueira i Pep Canals (DIBA). 
Metodologia: Sessions presencials i treball en línia. 
Calendari: Novembre de 2014-juliol de 2015 
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Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics 
Objectiu: Dissenyar un mètode de mesura i avaluació de l’impacte econòmic dels 
esdeveniments que tenen lloc a cel obert. 
Participants: Xavier Muñoz Torrent (Ajuntament de Terrassa), Ramon Culleré 
(Observatori del Bages), Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Jordi Arderiu  
(Ajuntament de Mataró), Roser Triay (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda), 
Carles Pastor (Agència Desenvolupament Berguedà), Àngels Santigosa  (Ajuntament 
de Barcelona) i Pep Canals (DIBA). 
Calendari: Juliol de 2015 
Metodologia: Revisió dels mètodes vigents i proposta de mètode propi 
 

 
 
Mesura del benestar 
Objectiu: Revisar l’estat de la qüestió de la mesura del benestar i dissenyar un mètode 
de càlcul a escala local. 
Participants: Sandra Álamo (Creacció), Lucia Lopez (Consell Comarcal del Baix 
Llobregat), Ramon Culleré (Ajuntament de Manresa) i Pep Canals (Diputació de 
Barcelona). 
Calendari: Juliol de 2015 
Metodologia: Revisió de la bibliografia relacionada i proposta de mètode propi 
 

 
 
Visualització de dades i infografies 
Objectiu: Validar i proposar eines de visualització i infografia útils per les tasques dels 
observatoris. 
Participants: Albert Del Amor (L'Observatori-Centre d‘Estudis del Vallès Oriental), 
Lucia López i Rubén Pérez  (Consell Comarcal del Baix Llobregat), Alícia Consegal 
(Consell Comarcal del Maresme), David Sánchez (Observatori de l'Economia Local de 
Sabadell), Carles Talavera (Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat), Teresa Udina 
(Ajuntament de Barcelona), Marc Armengol (Ajuntament de Terrassa), Carlos Nogueira 
(DIBA) i Pep Canals (DIBA). 
Calendari: Juliol de 2015 
Metodologia: Revisió de la bibliografia relacionada i proposta de mètode propi 
 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Població activa local registrada i taxa d’atur registral 
Disseny del mètode de càlcul de la població activa local registrada, la taxa d’atur 
registral i l’estimació de les taxes d’atur per sexe i edat: sèrie 2008-2015. Aquest 
mètode entra en vigor a partir d’agost del 2015 i substitueix l’anterior, també dissenyat 
per la XODEL. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
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Població activa local estimada i taxa d’atur registrat 
Disseny del mètode de càlcul de la població activa local 
estimada i la taxa d’atur registrat: sèrie 2004-2015. 
Actualització de les plantilles de càlcul de la taxa d'atur 
registrat de la província, Catalunya i Espanya. Aquest 
mètode ha estat vigent fins agost del 2015. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) i l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 

 
 
Sistema Anual de Balances Ibéricos (SABI) 
Posada a disposició d’informació empresarial del SABI (Sistema Anual de Balances 
Ibéricos), font de dades que permet fer un important salt qualitatiu en la 
millora de l’anàlisi empresarial a escala local. El 2015 s’han analitzat i 
posat a disposició dades del SABI territorialitzades per comarques. 
 

 
 
Mesura de la dinàmica de les economies locals a través de l’anàlisi Shift-Share 
Anàlisi de la dinàmica ocupacional a través de la seva descomposició en components 
a escala supramunicipal per donar suport al disseny d’estratègies i la presa de 
decisions sobre les orientacions de les economies a escala local. 
El mètode shift-share és un instrument d’anàlisi utilitzat per explicar els canvis en 
l’economia d’un determinat àmbit geogràfic, per comparar-los amb un àmbit de 
referència més gran. 
Participants: Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Carlos Pardo (Ajuntament de 
Barberà del Vallès), Jordi Boixader i Pep Canals (Diputació de Barcelona) 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Comunitat Virtual 
http://xodel.diba.cat 
 
Solució de comunicació horitzontal que permet al grup 
que comparteix interessos i projectes comuns 
comunicar-se, treballar de forma col·laborativa i 
gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses 
eines de participació (agenda, notícies, documents, 
blocs, enquestes, fòrums, wikis, xats...). 
Iniciada el 9 de desembre de 2013 
78 membres 
460 continguts 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://xodel.diba.cat/
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Vídeo resum de l’Acte de celebració del 20è aniversari de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 1994-2014: 20 
anys d’observació socioeconòmica 
http://xodel.diba.cat/videos/video-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-
observatoris-del-desenvolupament-econo 
 
Elaboració del vídeo de l’acte celebrat el 12/11/2014 a la sala d’actes del Museu 
Marítim. Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona 
Durada: 3’30’’ 

 
 

 
 
Vídeo amb entrevistes als ponents de l’Acte de celebració del 20è aniversari de 
la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
http://xodel.diba.cat/videos/entrevistes-ponents-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-
de-xarxa-d-observatoris-del-desenvo 
Entrevistes: Frederic Udina, Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i 
President de l’Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua); Andreu 
Ulied, Director d’MCRIT; Karma Peiró, periodista digital; Ada Ferrer i Carbonell, Institut 
d’Anàlisi Econòmica (CSIC) i Barcelona GSE; Marc Garriga, Desidedatum Data 
Company, SL i Catalunya Dades; Ignasi Alcalde, Consultor docent en visualització 
d'informació 

 

 
 

 
 

Vídeos ponències Acte de celebració del 20è aniversari de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
 
L’observació socioeconòmica: eina per a l’avaluació i el bon govern 
https://www.youtube.com/watch?v=mlqQPbZfRvU 
Frederic Udina. Director de l’Idescat, president d’Ivàlua i professor d’estadística de la 
Universitat Pompeu Fabra 
Durada: 59’38’’ 
 

Observatoris socioeconòmics locals: 20 anys fent Xarxa  
https://www.youtube.com/watch?v=sgDSiDfbzbs 
Oriol Estela i Pep Canals. Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic 
Roger Roca. Responsable de l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell 
Durada: 41’47’’ 
 

Futuribles de l’observació socioeconòmica   
https://www.youtube.com/watch?v=u_AXKwGW3LE&feature=youtu.be 
Andreu Ulied. Director d’MCrit 
Durada: 29’58’’ 

http://xodel.diba.cat/videos/video-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolupament-econo
http://xodel.diba.cat/videos/video-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolupament-econo
http://xodel.diba.cat/videos/video-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolupament-econo
http://xodel.diba.cat/videos/video-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolupament-econo
http://xodel.diba.cat/videos/entrevistes-ponents-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvo
http://xodel.diba.cat/videos/entrevistes-ponents-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvo
http://xodel.diba.cat/videos/entrevistes-ponents-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvo
http://xodel.diba.cat/videos/entrevistes-ponents-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvo
http://www.ivalua.cat/
http://xodel.diba.cat/videos/videos-ponencies-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolup
http://xodel.diba.cat/videos/videos-ponencies-acte-de-celebracio-del-20e-aniversari-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvolup
http://youtu.be/mlqQPbZfRvU
https://www.youtube.com/watch?v=mlqQPbZfRvU
http://youtu.be/sgDSiDfbzbs
https://www.youtube.com/watch?v=sgDSiDfbzbs
http://youtu.be/u_AXKwGW3LE
https://www.youtube.com/watch?v=u_AXKwGW3LE&feature=youtu.be
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Comunicació de la informació: eines i experiències   
https://www.youtube.com/watch?v=IX8SXqm3MlU&feature=youtu.be 
Karma Peiro. Experta en periodisme digital 
Durada: 1h 08’ 37’’ 
 

Temes emergents: Mesura del benestar, dades obertes i comunicació intel·ligent 
https://www.youtube.com/watch?v=he7Yo4-
2jP4&feature=youtu.be&list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2 
Karma Peiro. Experta en periodisme digital 
Ada Ferrer i Carbonell. Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC) i Barcelona GSE 
Marc Garriga. Desidedatum Data Company, SL i Catalunya Dades 
Ignasi Alcalde. Consultor docent en visualització d'informació 
Durada: 1h 14’ 12’’ 

 
 

 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com  
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
77 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel 
 
Elaboració dels continguts de la XODEL publicats al nou 
web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 

 
 
 
Finançament 
 
Fons de prestació econòmica de la XODEL 
http://cataleg2016cercador.diba.cat/fitxa?id=16150&WPag=1 

 

Càlcul de les assignacions pel 2016 del 
model de finançament instaurat a la 
Convocatòria 2014.  

 

 
 

 

 

http://youtu.be/IX8SXqm3MlU
https://www.youtube.com/watch?v=IX8SXqm3MlU&feature=youtu.be
http://youtu.be/he7Yo4-2jP4?list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
https://www.youtube.com/watch?v=he7Yo4-2jP4&feature=youtu.be&list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
https://www.youtube.com/watch?v=he7Yo4-2jP4&feature=youtu.be&list=PLJz0Sj1ADXYHeqVxBxHlsa4eXnPQO2pJ2
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://cataleg2016cercador.diba.cat/fitxa?id=16150&WPag=1
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5.9 Activitats de la XODEL el 2016 

 
Catàleg de productes i serveis 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2016.p
df 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, 
totes les activitats previstes per cadascun dels observatoris de la 
Xarxa. 

 
 
Tallers i seminaris  
 
Sessió sobre la territorialització de la informació estadística 
A la presentació es parlarà de l'ús dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) en 
l'àmbit de l'anàlisi demogràfica des de l'experiència de la Secció d'Estudis Territorials 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es farà un breu repàs a alguns dels treballs en 
el camp dels SIG que es fan des d'aquesta administració i, concretament, es parlarà 
de les experiències en el terreny de l'anàlisi de la població, en particular de l'estudi 
sobre les àrees urbanes d'atenció especial. 
Ponent: Ernest Ruiz , cap de la Secció d'Estudis Territorials, Direcció de Serveis 
d'Urbanisme, Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Data: 5 de febrer de 2016    Durada: 2 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Enquesta sobre models i factors de desenvolupament 
Valoració dels resultats i aplicació als territoris de la província. 
Andreu Ulied. MCrit, Oriol Estela i Jordi Boixader. OTEDE 
Projectes singulars 
Presentació de l’Observatori del Consell Comarcal del Barcelonès. 
Gemma Morelló. Observatori del Barcelonès Nord. Consell Comarcal del Barcelonès 
Presentació de l'estudi sobre l'Economia Verda a Barcelona. Àngels Santigosa i 
Teresa Udina. Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme. Ajuntament de Barcelona 
Altres 
QlikView Hermes intern: dubtes i millores 
Projecte de Centre de documentació del DEL (web) 
Presentació del logotip de la XODEL 
 
Data: 13 d’abril de 2016    Durada: 5 hores 
 

 
 

 
 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2016_1.pdf
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2016_1.pdf
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O285/2016
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Sessió sobre el projecte T-Mobilitat 
Objectiu: Breu resum del projecte i de la seva incidència en l'obtenció d'informació de 
mobilitat i dels aspectes de com es proposa fer el seu tractament intern i cap als 
usuaris. 
Ponent: Ramon Bacardí, director del projecte T-Mobilitat, ATM 
 
Data: 15 d’abril de 2016    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre projeccions de població activa 2015-2051 
Objectiu: L'objecte d'aquesta sessió és la presentació dels principals resultats i de la 
metodologia de les projeccions de la població activa de Catalunya. Aquestes 
projeccions són derivades de les projeccions de la població de Catalunya del període 
2013-2051, publicades per l'Idescat l'any 2014. 
Ponents: Mireia Farré, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Josep Anton Sánchez, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
 
Data: 29 d’abril de 2016    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació 
estadística integrada de l'Idescat 
Objectiu: Donar a conèixer el projecte Plataforma Cerdà, que entra en funcionament 
l'any 2016 i que ha estat desenvolupat a l'Idescat amb la col·laboració de l'empresa 
Hewlett Packard Enterprise (HPE). 
Ponents: Josep Navarro, Hewlett Packard Enterprise 
 
Data: 17 de juny de 2016    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió: Cap a un nou model de difusió  
Objectiu: L'objectiu del nou model difusió consisteix a millorar l'accés a la informació 
estadística a través del web, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, amb un únic visor 
de presentació de les dades i amb una solució per representar-les en gràfics i mapes, 
oferint-les totes en format obert. 
Ponent: Josep Sort, Subdirecció General d'Informació i Comunicació. Idescat 
Estela Tonzán, Subdirecció General d'Informació i Comunicació. Idescat 
Josep Jiménez, Subdirecció General d'Informació i Comunicació. Idescat 
 
Data: 30 de setembre de 2016    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre la infraestructura per al càlcul de rutes i anàlisi espacial de 
resultats estadístics 
Objectiu: Obtenir un sistema d'informació geogràfica (SIG) que suporti el càlcul de 
rutes massiu entre punts d'interès de Catalunya. 
Ponents: Eduard Suñé, Subdirecció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Gabriel Garcies, estudiant en pràctiques, Subdirecció General de Producció i 
Coordinació. Idescat 
 
Data: 4 de novembre de 2016    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 

http://www.idescat.cat/formacio/?id=O287/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O288/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O290/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O290/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O302/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O300/2016
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O300/2016
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Taller XODEL 
Presentació de l’informe Factors de competitivitat de les comarques de la província de 
Barcelona, edició 2016. David Moreno. Activa Prospect, SL 
Primers resultats de l’informe Sistemes d'innovació comarcals de la província de 
Barcelona, edició 2016. David Moreno. Activa Prospect, SL 
Projectes singulars 
Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat. Meritxell Perramon. 
Observatori de la FP i Carles Talavera. Observatori Socioeconòmic. Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. 
Observatori de l’Economia Local de Sabadell. Roger Roca. Observatori de l’Economia 
Local de Sabadell. Promoció Econòmica de Sabadell, SL 
Resultats del projecte d’avaluació de la transferència de la formació al lloc de treball 
per a l’acció formativa “Especialització en eines d'infografia i visualització de la 
informació”. Roger Roca. Observatori de l’Economia Local de Sabadell. Promoció 
Econòmica de Sabadell, SL 
Altres 
Resultats dels grups de treball; afiliats únics i taxa d’atur registral; anàlisi del Registre 
Mercantil per comarques; web estudis locals; curs de comunicació d'informació 
estadística i socioeconòmica; altres 
 
Data: 30 de juny de 2016    Durada: 5 hores 
 

 
 

 
 

 
Taller XODEL 
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2016. Presentació de 
l’informe final. Ramon Culleré. Ajuntament de Manresa, Pep Canals. OTEDE 
La mesura del benestar en l’àmbit local. Proposta metodològica de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Presentació de 
l’informe final. Grup de treball 
Llibre blanc de la visualització de la informació. Presentació de l’informe final. Grup de 
treball 
Altres 
Proposta de grups de treball i formació pel 2017; web estudislocals.cat; etc. 
 
Data: 14 de desembre de 2016    Durada: 5 hores 
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Cursos 
 
Comunicació d’informació estadística i socioeconòmica (semipresencial) 
Objectiu: augmentar les competències i tècniques comunicatives en l’àmbit de l’anàlisi 
de dades socioeconòmiques i estadístiques dels membres de la Xarxa d’observatoris 
socioeconòmics. 
Objectius específics: millorar les habilitats de comunicació escrita; millorar les habilitats 
de comunicació oral; millorar les habilitats de comunicació visual. 
Ponent: Prudencio Serrano Muñoz. Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. Marc Serrano Òssul. Màster en 
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (UAB). 
Data: 26/28 de setembre, 3, 17 i 24 d’octubre. Durada: 25 hores Lloc: Diputació de 
Barcelona. 
 

 
 
 
 
Visita a centres de recerca 
 
Jornada de presentació del grup de recerca "Territori, població i ciutadania" (UB) 
Objectiu: conèixer les línies de treball, serveis i 
projectes més rellevants del grup de recerca. 
Ponents: Isabel Pujadas, Jordi Bayona i Miguel 
Rubiales, Cristina López, Fernando Gil i Romà Pujadas. 
Data: 16 de març de 2016    Durada: 4 hores   Lloc: Facultat de Geografia i Història UB 
 

 
 

 
 
Grups de treball 
 
Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics 
Objectiu: dissenyar un mètode de mesura i avaluació de l’impacte econòmic dels 
esdeveniments que tenen lloc a cel obert. 
Participants: Xavier Muñoz Torrent (Ajuntament de Terrassa), Ramon Culleré 
(Observatori del Bages), Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Jordi Arderiu  
(Ajuntament de Mataró), Roser Triay (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda), 
Carles Pastor (Agència Desenvolupament Berguedà), Àngels Santigosa  (Ajuntament 
de Barcelona) i Pep Canals (DIBA). 
Calendari: Continu 
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Mesura del benestar 
Objectiu: revisar l’estat de la qüestió de la mesura del benestar i dissenyar un mètode 
de càlcul a escala local. 
Participants: Sandra Álamo (Creacció), Lucia Lopez (Consell Comarcal del Baix 
Llobregat), Ramon Culleré (Ajuntament de Manresa), Montse Tardy (Consell Comarcal 
del Vallès Occidental) i Pep Canals (Diputació de Barcelona). 
Calendari: Continu 
 

 
 
Visualització de dades i infografies 
Objectiu: validar i proposar eines de visualització i infografia útils per les tasques dels 
observatoris. 
Participants: Albert Del Amor (L'Observatori-Centre d‘Estudis del Vallès Oriental), 
Lucia López i Rubén Pérez  (Consell Comarcal del Baix Llobregat), Alícia Consegal 
(Consell Comarcal del Maresme), David Sánchez (Observatori de l'Economia Local de 
Sabadell), Carles Talavera (Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat), Teresa Udina 
(Ajuntament de Barcelona), Marc Armengol (Ajuntament de Terrassa) i Pep Canals 
(DIBA). 
Calendari: Continu 
 
 
Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 
L’informe proporciona una visió global del teixit productiu 
comarcal a partir de les dades del Registre Mercantil. L’informe 
ofereix informació empresarial de l’any 2014 de les 12 
comarques de la demarcació de Barcelona i els continguts estan 
estructurats en tres blocs: A) Principals magnituds del teixit 
empresarial de la província; B) Informació detallada dels sectors 
econòmics i C) Fitxes amb informació comarcal. 
 
 

 
 
 
La mesura del benestar en l’àmbit local. Proposta 
metodològica de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local 
L’informe revisa l’estat de la qüestió de la mesura del benestar, 
proposa un mètode de càlcul a escala local, i elabora un índex 
de qualitat de vida aplicable als municipis i comarques que 
permeti una aproximació al nivell de benestar dels seus habitants 
i la comparativa amb altres territoris. 
 
 

 

http://xodel.diba.cat/documents/estructura-empresarial-de-demarcacio-de-barcelona-2016
http://xodel.diba.cat/documents/mesura-del-benestar-ambit-local-proposta-metodologica-de-xarxa-d-observatoris-del-desenvol
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Llibre blanc de la visualització de la informació. Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
L’informe valida i proposa nou eines de visualització i infografia 
útils per les tasques dels observatoris. Es presenten les eines 
bàsiques i més accessibles per poder representar la informació 
estadística i s’explica, pas a pas, com elaborar diferents 
visualitzacions amb cadascuna d’elles. 
 

 

 

 

Sistema Anual de Balances Ibéricos (SABI) 
Posada a disposició d’informació empresarial del SABI (Sistema Anual de Balances 
Ibéricos), font de dades que permet fer un important salt qualitatiu en la 
millora de l’anàlisi empresarial a escala local. El 2016 s’han analitzat i 
posat a disposició dades del SABI territorialitzades per comarques. 
 

 
 
Població activa local registrada i taxa d’atur registral 
Actualització de la població activa local registrada, la taxa d’atur registral i l’estimació 
de les taxes d’atur per sexe i edat. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 
 
Comunicació i dinamització 
 
Comunitat Virtual 
http://xodel.diba.cat 
 
Solució de comunicació horitzontal que permet al grup que comparteix interessos i 
projectes comuns comunicar-se, treballar de forma 
col·laborativa i gestionar coneixement distribuït 
mitjançant diverses eines de participació (agenda, 
notícies, documents, blocs, enquestes, fòrums, wikis, 
xats...). 
Iniciada el 9 de desembre de 2013 
80 membres 
628 continguts 
 

 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com  
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
80 membres 
 

 

http://xodel.diba.cat/documents/llibre-blanc-de-visualitzacio-de-informacio-xarxa-d-observatoris-del-desenvolupament-econo
http://xodel.diba.cat/documents/nova-taxa-datur-registral-poblacio-activa-registrada-serie-atur-2008-2015-millores-nota-me
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
http://xodel.diba.cat/
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
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Web 
http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel 
 
Manteniment dels continguts de la XODEL publicats al 
nou web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 

 
 
 
Finançament 
 
Fons de prestació econòmica de la XODEL 
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17169&WPag=1 

 

Càlcul de les assignacions pel 2017 del 
model de finançament instaurat a la 
Convocatòria 2014.  

 

 

 

http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17169&WPag=1
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5.10 Activitats de la XODEL el 2017 

 
Catàleg de productes i serveis 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg-xodel-2017_0.pdf 

Actualització del Catàleg en què es presenten, detalladament, 
totes les activitats previstes per cadascun dels observatoris de la 
Xarxa. 

 
 
Tallers i seminaris 
 
Sessió sobre la innovació empresarial: tres treballs de recerca aplicada  
Objectiu: presentació de tres treballs sobre els determinants de la innovació 
empresarial i les principals fonts a l'abast per dur a terme estudis en l'àmbit europeu, 
espanyol o català.  
Ponents: Agustí Segarra, catedràtic d'Economia Aplicada, Mercedes Teruel, 
professora d'Economia Aplicada, Elisenda Jové, becària del Departament d'Economia 
Universitat Rovira i Virgili. 
Data: 24 de febrer de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Seminari d'introducció a les dades i serveis d'Eurostat 
Objectiu: oferir una visió general i pràctica sobre la informació i els serveis que 
Eurostat ofereix i informar i difondre les possibilitats del sistema estadístic de la Unió 
Europea. 
Ponent: Sogeti Luxembourg, empresa col·laboradora d'Eurostat. 
Data: 3 de març de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre projeccions de llars de Catalunya 
Objectiu: presentació de les projeccions de llars de Catalunya i els territoris. A la 
primera part es desenvolupa l'enfocament metodològic utilitzat. A la segona part es 
presenten els resultats obtinguts en relació amb l'evolució a curt i mitjà termini del 
nombre de llars segons la grandària en els diferents escenaris de població i de 
formació de llars. 
Ponents: Amand Blanes, Daniel Devolder, Centre d'Estudis Demogràfics. 
Data: 28 d’abril de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió: Els errors de mostreig: precisió i qualitat en l'estadística oficial 
Objectiu: introducció visual als conceptes clau, mesures, mètodes i eines del càlcul 
dels errors mostrals. La presentació dels resultats que calcula l'Idescat per a algunes 
operacions estadístiques permet aclarir la interpretació d'aquestes mesures. 
Ponents: Mònica Gasulla, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. Idescat 
Data: 26 de maig de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
 

http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/cataleg_xodel_2016_1.pdf
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O285/2016
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Taller XODEL 
Presentació de l’informe final sobre la mesura de l’Economia social i solidària (grup de 
treball) 
Jordi Garcia, L’Àpòstrof 
Novetats de l’eina d’anàlisi ClickView del PMH: DemoGrafics  
Pau Serra, Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 
Projecte Cens de Polígons d’Activitat Econòmica 
Mª Sol Lage i Pep Canals. OTEDE 
Metodologia 
Càlcul de la taxa d’atur per edat i sexe: de la MCVL a les afiliacions per residència 
padronal de l’Idescat; Càlcul de la taxa de cobertura de prestacions i subsidis de 
desocupació; Criteris d’ús de les dades del Registre Mercantil (SABI) 
Altres 
Nou projecte de blog sobre visualització de la informació; Curs dinàmica de sistemes; 
Visita a centres de recerca del segon semestre: Fundació BCN FP; Proposta nous 
grups de treball; Web estudislocals.cat 
Data: 26 de juny de 2017    Durada: 5 hores 
 

 
 

 
 
Sessió sobre les macromagnituds econòmiques per comarques i municipis  
Objectiu: presentar les macromagnituds territorials de Catalunya base 2010. Es tracta 
de dues operacions estadístiques que permeten conèixer el PIB i la renda familiar 
disponible de les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i la resta de 
capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i 
administratives disponibles de caràcter territorial. 
Ponent: Jesús Muñoz, Javier Mariscal. Sub-direcció General de Producció i 
Coordinació. Idescat 
 
Data: 30 de juny de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Sessió sobre projeccions de població en edat escolar 2016-2026 
Objectiu: presentar les projeccions de població en edat escolar, que ofereixen les 
tendències de la població de 0 a 20 anys en els propers 10 anys. Les projeccions de 
població en edat escolar 2016-2026 constitueixen una avaluació de les projeccions de 
població 2013-2051 en els trams d'edat escolar, a partir de la informació demogràfica 
més recent (anys 2013 a 2015). 
Ponents: Josep Anton Sánchez, Sub-direcció General de Producció i Coordinació. 
Idescat 
 
Data: 3 de novembre de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
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L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya (ECV) 
Objectiu: operació bàsica per a l'obtenció d'informació sobre la distribució de la renda i 
les situacions de risc de pobresa i d'exclusió social. Es tracta d'una operació 
homologada a escala europea i els seus indicadors constitueixen una referència 
indispensable a l'hora d'avaluar la situació social d'un país. 
Ponents: Cristina Rovira, Pere Orriols i Cecília Ruiz, sub-direcció general de Producció 
i Coordinació. Idescat 
 
Data: 24 de novembre de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Mètodes estadístics de nowcasting per a l'economia (PIB) 
Objectiu: mètode per obtenir previsions de creixement del PIB en temps real 
(nowcasting). El mètode, basat en models multivariants, permet integrar tota la 
informació conjuntural i elaborar una estimació de la variació intertrimestral d'aquesta 
macromagnitud en qualsevol instant de temps. 
Ponents: Jesús Muñoz, Mònica Gasulla, Sub-direcció General de Producció i 
Coordinació. Idescat 
 
Data: 1 de desembre de 2017    Durada: 1,5 hores    Lloc: Seu de l’Idescat 
 

 
 
Taller XODEL 
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2017. Presentació de 
l’informe final. Ramon Culleré. Ajuntament de Manresa, Pep Canals. OTEDE 
Cens de Polígons d’Activitat Econòmica: estat del projecte. Mª Sol Lage i Pep Canals. 
OTEDE 
Projectes en curs: Presentació del blog sobre visualització de la informació, Grup de 
treball sobre la mesura de la Formació Professional i el mercat de treball, Càlcul de la 
taxa d’atur per edat i sexe. 
Projectes nous: Actualització de l’informe Els components del creixement a través de 
l’anàlisi shift-share; Proposta grups de treball, formació i visites a centres de recerca 
Reptes de l’observació: debat i reflexions col·lectives 
 
Data: 12 de desembre de 2016    Durada: 5 hores 
 

    
 

 

http://www.idescat.cat/formacio/?id=O332/2017
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Cursos 
 
Creació de models de simulació amb dinàmica de sistemes (semipresencial) 
Objectiu: aprendre a construir models de simulació d’aspectes socials, econòmics i 
ambientals utilitzant la metodologia de dinàmica de sistemes mitjançant el software de 
simulació Vensim. 
Ponent: Juan Martín García, Doctor Enginyer Industrial en Organització d'Empreses 
per la UPC, i diplomat en Business Dynamics per la Sloan School of Management del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT-USA). 
Data: 20, 22, 28 i 29 de setembre. Durada: 25 hores Lloc: Diputació de Barcelona. 
 

   
 
 
Visita a centres de recerca 
 
Seminari amb el Grup de recerca en geografia econòmica (UAB) 
Objectiu: conèixer les línies de treball, serveis i projectes més rellevants del grup de 
recerca. 
Ponents: Albert Pèlachs; Antoni F. Tulla, Montserrat 
Pallarès-Barberà, Martí Boada, Carme Miralles i 
Àngel Cebollada 
 
Data: 10 de maig de 2017    Durada: 4 hores   Lloc: Departament de Geografia UAB 
 

 
 

 
 
Taller amb la Fundació BCN Formació Professional 
Objectiu: conèixer les línies de treball, serveis i projectes més rellevants de la 
Fundació. 
Ponents: Gemma Sepúlveda. Àrea d’FP i empresa, Laura Garcia. Àrea 
internacional i Xarxa Europea d’FP, Anna Punyet. Àrea Observatori FP  
 
Data: 19 d’octubre de 2017    Durada: 4 hores   Lloc: Seu de la Fundació 
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Grups de treball 
 
Mesura del benestar 
Objectiu: revisar l’estat de la qüestió de la mesura del benestar i dissenyar un mètode 
de càlcul a escala local. 
Participants: Sandra Álamo (Creacció), Lucia Lopez (Consell Comarcal del Baix 
Llobregat), Ramon Culleré (Ajuntament de Manresa), Montse Tardy (Consell Comarcal 
del Vallès Occidental) i Pep Canals (Diputació de Barcelona). 
Calendari: Continu. Primer informe presentat el 2017 
 

 
 
Visualització de dades i infografies 
Objectiu: validar i proposar eines de visualització i infografia útils per les tasques dels 
observatoris. 
Participants: Albert Del Amor (L'Observatori-Centre d‘Estudis del Vallès Oriental), 
Lucia López i Rubén Pérez  (Consell Comarcal del Baix Llobregat), Alícia Consegal 
(Consell Comarcal del Maresme), David Sánchez (Observatori de l'Economia Local de 
Sabadell), Carles Talavera (Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat), Teresa Udina 
(Ajuntament de Barcelona), Marc Armengol (Ajuntament de Terrassa) i Pep Canals 
(DIBA). 
Calendari: Continu. Primer informe presentat el 2017. Blog VisualitzaDades.com en 
curs. 
 

 
 
Avaluació de l’impacte econòmic i social d’esdeveniments públics 
Objectiu: dissenyar un mètode de mesura i avaluació de l’impacte econòmic dels 
esdeveniments que tenen lloc a cel obert. 
Participants: Xavier Muñoz Torrent (Ajuntament de Terrassa), Ramon Culleré 
(Observatori del Bages), Gerard Reverté (Ajuntament de Mataró), Jordi Arderiu  
(Ajuntament de Mataró), Roser Triay (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda), 
Carles Pastor (Agència Desenvolupament Berguedà), Àngels Santigosa  (Ajuntament 
de Barcelona) i Pep Canals (DIBA). 
Calendari: Continu 
 

 
 
Mesura de la Formació Professional i el mercat de treball (Nou) 
Objectius: conèixer la correspondència del mercat de treball amb l’oferta i demanda de 
formació professional al territori; definir una metodologia per definir l’adequació entre 
l’oferta i la demanda; fer prospectiva del futur de les ocupacions i de les demandes del 
mercat de treball en relació a l’FP. 
 
Participants: Anna Punyet. Fundació BCN Formació Professional; Sandra Álamo i 
Sergi Castanyé. Creacció, Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement; Oriol 
Mestre i Ariadna Cucurella, Consell Comarcal del Vallès Occidental; Carles Talavera, 
Enrique Ortega, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat; Albert del Amor, Mireia 
Rossell i Virginia Martínez, Consell Comarcal del Vallès Oriental; Gemma Morelló i 
Inés Moro, Consell Comarcal del Barcelonès; Gerard Reverté, Ajuntament de Mataró; 
Rubén Pérez, CC del Baix Llobregat; Xavier Muñoz Torrent, Ajuntament de Terrassa; 
Santi Martínez, Pep Canals, Diputació de Barcelona. 
Calendari: Continu 
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Generació de metodologies i de recursos d’informació 
 
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 
L’informe proporciona una visió global del teixit productiu comarcal a 
partir de les dades del Registre Mercantil. L’informe ofereix 
informació empresarial de l’any 2015 de les 12 comarques de la 
demarcació de Barcelona i els continguts estan estructurats en tres 
blocs: A) Principals magnituds del teixit empresarial de la província; 
B) Informació detallada dels sectors econòmics i C) Fitxes amb 
informació comarcal. 
 

 
 
Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens 
locals 
L’informe, resultat d’un treball col·lectiu amb la participació de 
personal d’observatoris i de personal tècnic en economia social i 
solidària, aporta mètodes i eines de mesura per als observatoris i 
les entitats locals. Així, delimita l’economia social i solidària, ofereix 
una metodologia completa per analitzar-la i recull experiències 
inspiradores d’aplicació a casa nostra. 
 
 

 
 

VisualitzaDades.com 
Espai destinat a la visualització de la informació. Aquí 
trobareu diferents eines de visualització amb les que 
treballem i volem difondre el seu ús en l'àmbit del desenvolupament local. A part, 
comentem bones pràctiques d'organitzacions i institucions i difonem noves fonts 
d'informació per fomentar l'open data. 
 

 
 
Sistema Anual de Balances Ibéricos (SABI) 
Posada a disposició d’informació empresarial del SABI (Sistema Anual de 
Balances Ibéricos), font de dades que permet fer un important salt qualitatiu 
en la millora de l’anàlisi empresarial a escala local. El 2017 s’han analitzat i posat a 
disposició dades del SABI territorialitzades per comarques. 
 

 
 
Població activa local registrada i taxa d’atur registral 
Actualització de la població activa local registrada, la taxa d’atur registral i l’estimació 
de les taxes d’atur per sexe i edat. 
 
Mètode dissenyat per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL) i l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
 

 
 
Cens de Polígons d’Activitat Econòmica 
Seguiment del grau de resposta dels ens locals inclosos en l’àmbit territorial d’anàlisi 
de cada observatori. Projecte liderat per la Generalitat de Catalunya que compta amb 
la col·laboració de les quatre diputacions catalanes. 

http://xodel.diba.cat/documents/estructura-empresarial-de-demarcacio-de-barcelona-2016
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/58899.pdf
http://xodel.diba.cat/documents/nova-taxa-datur-registral-poblacio-activa-registrada-serie-atur-2008-2015-millores-nota-me
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/estrategies/default
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Comunicació i dinamització 
 
Comunitat Virtual 
http://xodel.diba.cat 
 
Solució de comunicació horitzontal que permet al 
grup que comparteix interessos i projectes comuns 
comunicar-se, treballar de forma col·laborativa i 
gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses 
eines de participació (agenda, notícies, documents, 
blocs, enquestes, fòrums, wikis, xats, etc.) 
Iniciada el 9 de desembre de 2013, 98 membres,  
701 continguts 
 

 
 
Llista de correu 
xodel@googlegroups.com  
 
Comunicació permanent a través de la llista de 
distribució de correu de Google Grups: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel 
Iniciada el 10 d’abril de 2008 
98 membres 
 

 
 
Web 
http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel 
 
Manteniment dels continguts de la XODEL publicats al 
nou web de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
 
 
 

 
 
 
Finançament 
 
Fons de prestació econòmica de la XODEL 
http://cataleg2018cercador.diba.cat/fitxa?id=18173&WPag=1 

Càlcul de les assignacions pel 2018 del 
model de finançament instaurat a la 
Convocatòria 2014.  

 

 

http://xodel.diba.cat/
mailto:xodel@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/xodel
http://www.diba.cat/web/economieslocals/xodel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


