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MESURA I ANÀLISI DE L'IMPACTE DE LA COVID-19  

EN EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

 
Dades de l’acció formativa   

 
Data: 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2020 
Durada: 6h 
Modalitat: Curs 
Canal: Videoformació / Webinar 
Horari: de 9.30 a 11.30h 
Lloc/Plataforma de comunicació a la formació: Zoom Businnes1, amb invitació a cada sessió 
 
Presentació 

 
L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació organitza el curs Mesura i anàlisi de l'impacte de la covid-19 En 

el desenvolupament econòmic (EXT2020/1317) per analitzar l'impacte socioeconòmic de la 

COVID-19, monitoritzar l'evolució de la desescalada/recuperació i obtenir, tractar i construir un 
sistema d'indicadors de seguiment de l'impacte socioeconòmic de la COVID-19 
 
Persones destinatàries 

 
Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels 

ens locals que realitzen funcions relacionades amb l'anàlisi i la interpretació de les dades 

socioeconòmiques. 
 
Objectius 

 
Objectiu general: mesurar l’impacte socioeconòmic de la COVID-19 
 
Objectius específics: 
- Analitzar quin ha estat l’impacte socioeconòmicc de la covid-19 a Espanya i Catalunya i 

contrastar amb les  previsions dels organismes internacionals. 
- Saber com analitzar a escala local l’afectació en les activitats, segments empresarials i tipus 

de treball, així com l’impacte territorial. 
- Saber publicar / difondre l’afectació entre els agents econòmics i socials. 
- Conèixer com es pot analitzar l’afectació en termes d’ocupació i l’afectació per col·lectius: 

ERTO, atur registrat, demandants, etc 
- Tenir informació sobre els canals i fonts d’informació necessària per fer les anàlisi. 
- Saber com construir un sistema d’informació pel seguiment de l’impacte econòmic i social. 

 
Contingut 

 

SESSIÓ 1. Dilluns 19 d’octubre. 9.30 a 11.30h 

 
1 Requisits de sistema: 

Una connexió a Internet: banda ampla per cable o sense fil (3G o 4G / LTE) 

Altaveus i micròfon: incorporat o USB o Bluetooth sense fil 
Una càmera web o càmera web HD: incorporada o plug-in USB 
O bé, una càmera HD o un càmera de vídeo HD amb targeta de captura de vídeo 

Nota: consulteu la llista de dispositivos compatibles . 

 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11919
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11919
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11919
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11919
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026690212
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9.30 a 9.40h 

 
Benvinguda: 
➢ Marisol Lage, Cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 

Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
➢ David Moreno. Enginyer Informàtic. Consultor a Actíva Prospect en tècniques 

quantitatives aplicades a les ciències del treball i direcció d’empreses.  
 
9.40 a 10.40h 

 
Impacte de la covid-19 en l’economia espanyola i catalana i previsions dels organismes 
internacionals. 
Activitats i segments empresarials més afectats: evolució en funció del desescalament. 
Com es pot mesurar l’impacte a nivell local? Com estimar aquest impacte en termes 
comparatius, quines activitats són les més afectades, quines informacions hi ha 
publicades i on podem obtenir informació més detallada, etc. 
Exemples d’anàlisis i visualitzacions (webgrafia). Xarxa XODEL i altres. 
 

10.40 a 11.30h 
 

Torn de preguntes: consultes sobre els plans de xoc i bones pràctiques.  
 

SESSIÓ 2. Dilluns 26 d’octubre. 9.30h-11.30h 

 
9.30 a 9.40h 

 
Resum de la sessió anterior i presentació del tema de la sessió actual. 
 

9.40 a 10.40h 
 
Quins col·lectius han estat els més afectats per la covid-19?  
Com analitzar l’afectació a escala local? De quines fonts d’informació i indicadors 
disposem? On trobar aquesta informació? Qui ens pot proveir de la informació que no 
està publicada? 
Exemples d’anàlisis i visualitzacions (webgrafia). Xarxa XODEL i altres. 
 

10.40 a 11.30h 
 
Torn de preguntes: consultes sobre els plans de xoc i bones pràctiques.  

 
 

SESSIÓ 3. Dilluns 2 de novembre. 9.30 a 11.30h 

 
9.30 a 9.40h 

 
Resum de la sessió anterior i presentació del tema de la sessió actual.  
 

9.40 a 11.00h 
Dades obertes en relació a la covid-19 i el seu tractament. 
Particularitats de les diferents fonts d’informació utilitzades per a analitzar l’impacte de la 
covid19: disponibilitat, formats, sistemes d’interrogació, etc. 
Tractament de la informació per tal de fer-ne el seguiment. 
Eines per a la difusió i creació de visualitzacions. 

 
11.00 a 11.30h 
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Torn de preguntes: consultes sobre els plans de xoc 
Resum final i cloenda 

 
Metodologia 

 

Tres sessions de videoformació combinant presentacions i explicació de cada tema amb un espai 
de preguntes, dubtes i intervencions de les persones participants. 

La metodologia combina l’adquisició de coneixements amb el debat i l’intercanvi d’idees, sota la 
filosofia de les comunitats de pràctiques professionals atès que els workshops estan adreçats 
donar les eines i els coneixements i debatre sobre temes molt concrets que incideixen en la 
pràctica professional dels tècnics que han de dissenyar els plans de xoc o de recuperació 
econòmica. Així, es partirà de l’experiència dels participants en la formació: continguts reals de la 
feina i casos pràctics extrets a partir d’experiències reals. El formador posarà a disposició dels 
participants els materials a treballar (bloc teòric, webgrafia, eines de suport per a la pràctica 
professional) i es fomentarà la participació a través del xat.  
 
Docent 

 
David Moreno Lobera. Consultor en tècniques quantitatives aplicades a les ciències del treball i 
direcció d’empreses a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre 2002 i 2014. És Enginyer 
Informàtic, amb Diplomatura en Estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Experiència de més de 25 anys en l’àmbit de la consultoria per a les administracions públiques i 

agents socioeconòmics. Actualment treballa a la consultora Actíva Prospect.i col·labora amb la 
Diputació de Barcelona en la col·lecció d'informes sobre competitivitat i sistemes d'innovació 
comarcals. 

 
Acreditació 

 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 
100% de les hores de formació.  
 
Criteris de selecció 

 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 
prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim 
per ens local o municipi. 

 
Inscripció 

 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 
Formació a cada ens públic. 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Travessera de les Corts, 131-159 

Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 049 171  

o.estrategiesde@diba.cat  

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=11919
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
mailto:o.estrategiesde@diba.cat
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www.diba.cat/web/economieslocals 

 

file://///lavola.com/dades/ZJRLSWEJ/projectes/WEKQPLHY/s34ae/AppData/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals

