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Acte de celebració del vintè aniversari de la 

Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)  
 

1994-2014: 20 anys d’observació socioeconòmica 
 

 
PRESENTACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el 
benestar per a la ciutadania, actuant directament en cooperació amb els ajuntaments. 
 
La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic organitza, a través de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic, l’acte de celebració del vintè aniversari de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local - XODEL agrupació voluntària d’ens locals sense 
personalitat jurídica pròpia integrada per 21 observatoris de la demarcació de Barcelona. La 
XODEL és un espai on es facilita l’accés a informació socioeconòmica restringida, la 
participació en espais de reflexió i debat, l'elaboració de metodologies d'anàlisi 
socioeconòmica, l’intercanvi regular d’experiències i bones pràctiques, etc. 
 
Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que tenen per objectiu 
recopilar, organitzar, generar i difondre, de forma permanent, informació territorial d'interès 
per a la presa de decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic local. 
 
Coincidint amb el vintè aniversari de la XODEL, es realitzarà una trobada professional 
d’experts i usuaris d’informació socieconòmica en general, així com electes, responsables i 
personal tècnic dels ens local de l’àmbit de la promoció econòmica per celebrar el vintè 
aniversari de la XODEL, una de les xarxes més antigues de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local i presentar la feina que realitzen els observatoris i llur utilitat. 
 
OBJECTIUS  
 

 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. 
 
 
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ 
 

L’acte es realitzarà el 12 de novembre de 9.15 a 18.15 hores a la sala d’actes del Museu 
Marítim. Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona 

http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/web/promoeco/xodel/default
http://www.diba.cat/promoeco/descarregues/queesunode.pdf
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PROGRAMA DE L’ACTE 
09:15-09:30 Inauguració de la Jornada 

Joan Roca i Lleonart. Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

 
 
09:30-10:45 
 

Ponència central 
 

L’observació socioeconòmica: eina per a l’avaluació i el bon govern 
Presentació: 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 
 
Debat 
 

10:45-11:30 Pausa-cafè 
 

 
 
11:30-12:15 

20 anys d’observació socioeconòmica territorial 
 
Observatoris socioeconòmics locals: 20 anys fent Xarxa 
Ponents: 
Pep Canals. Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
R
   

oger Roca. Responsable de l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell 

L’Observatori del Desenvolupament Econòmic i el sistema d’informació 
territorial HERMES 
Ponent: Oriol Estela. Cap de l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 
 

Presentació del vídeo promocional de la XODEL 
 

12:15-13:30 Futuribles de l’observació socioeconòmica 
Presentació: Rosa Serra Rotés. Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local 
Ponent: Andreu Ulied. Director d’MCrit 
Fila zero: observatoris temàtics (Urbanització, Habitatge, Treball, Turisme, 
Polítiques Educatives, Paisatge, etc.) 
 

13:30-15:30 Dinar networking: els observatoris fins avui 
Cafè de treball: els observatoris del futur 
 

15:30-16:15 Comunicació de la informació: eines i experiències 
Presentació: Leandre Mayola. Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació 
Ponent: Karma Peiró. Experta en periodisme digital 
 

 
 
16:15-18:00 

Taula rodona 
 
Temes emergents: Mesura del benestar, dades obertes i comunicació 
intel·ligent 
Moderació: 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 
 

18:00-18:15 Cloenda 
Ponent: Oriol Estela. Cap de l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 

 


