Acte de celebració del vint-i-cinquè aniversari de la
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)
1994-2019: 25 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, Turisme i Comerç organitza, a través de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic, l’acte de celebració del vint-i-cinquè 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 genera, es comparteix i es difon informació i on es
fomenta el debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els observatoris membres.
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.
Coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la XODEL, es realitzarà una trobada
professional d’experts/es i usuaris/es d’informació socioeconòmica en general, així com
electes, responsables i personal tècnic dels ens local de l’àmbit de la promoció econòmica
per celebrar el vint-i-cinquè aniversari de la XODEL, una de les xarxes més antigues de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç i presentar la feina que realitzen
els observatoris i llur utilitat.
OBJECTIUS
•
•
•
•

Repassar l’evolució de l'observació socioeconòmica al llarg dels darrers vint-i-cinc
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/es i usuaris/es d’informació socioeconòmica 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 dimarts, 26 de novembre de 2019 de 9.30 a 14.30 hores a l’Auditori
del Pati Manning, carrer Montalegre, 7 - 08001 Barcelona Mapa
INSCRIPCIONS
Omplint aquest formulari

PROGRAMA DE L’ACTE

09:30-09:45

Recepció dels assistents

09:45-10:00

Inauguració de la Jornada
Eva Menor. Diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona

10:00-10:45

Perspectives de l’envelliment demogràfic a Catalunya
Cristina Rovira. Sub-directora general de Producció i Coordinació de
l’Idescat

10:45-11:30

Pausa-cafè

Taula rodona
11:30-12:45

Observatoris socioeconòmics locals: 25 anys fent Xarxa
Moderació: Eli Vivas. Periodista de dades
Responsables anteriors d’observatoris
Àngels Fusté. Responsable de Comunicació i Màrqueting a la Fundació
Universitària del Bages
Havia treballat a l’Observatori del Mercat de Treball del Bages. Consorci de
Formació i Iniciatives del Bages Sud
Leandro Jaroslavsky. Tècnic del Servei de Planificació i Seguiment Executiu
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Havia treballat a l’Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat.
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Encarna Perán. Cap de la Secció de Gestió de la Informació Territorial i
Recursos de l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona
Havia treballat a l’Observatori de l’Economia Local. Ajuntament de Sabadell
Anna Punyet. Tècnica del Servei de Comerç, Mercats i Fires de l’Ajuntament
de Vilanova i a Geltrú
Havia treballat a l’Observatori de Desenvolupament Local. Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

Responsables actuals d’observatoris
Alícia Consegal. Responsable de l’Observatori de Desenvolupament Local
del Maresme. Consell Comarcal del Maresme
Joan Domingo. Responsable de l’Observatori Socioeconòmic de l'Anoia.
Ajuntament d’Igualada
Enrique Ortega. Responsable de l’Observatori Comarcal del Vallès
Occidental. Consell Comarcal del Vallès Occidental
Roser Triay. Responsable de l’Observatori de la Riera de Caldes.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Taula rodona
12:45-14:15

Temes emergents: Objectius de Desenvolupament Sostenible, Nova
indústria, Machine learning i Comunicació intel·ligent
Moderació: Lucia López. Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Consell
Comarcal del Baix Llobregat
Arnau Queralt. Director del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS). Generalitat de Catalunya
Carme Poveda. Directora d'Anàlisi Econòmica del Gabinet d'Estudis
Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona
César Hernández. Account & Advanced Analytics Director. T2C. Expert en
intel·ligència artificial i machine learning
Eli Vivas. Periodista de dades

14:15-14:30

Cloenda
Mª Sol Lage Torres. Cap de l’Oficina Tècnica d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona

