
 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 

 

 

1 

 
LABORATORI DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL. 

ECONOMIA BLAVA I PAISATGE (edició virtual) 
 

 
Dades de l’acció formativa   
 
Data: 8 i 15 d’octubre de 2020 
Durada: 5h 
Modalitat: Seminari 
Canal: Videoformació / Webinar 
Horari: de 12.00 a 14.30h 
Plataforma virtual: Zoom Businnes1, amb invitació a cada sessió 
 
Presentació 
 
L’economia blava és un enfocament prometedor als municipis: en el seu sentit més ampli, s’entén 
com aquell conjunt d’activitats vinculades d’alguna manera als espais d’aigua. Malgrat que el 
concepte va aparèixer fa uns anys, és més darrerament que s’ha mobilitzat en els projectes de les 
entitats locals. 
 
El paisatge és un factor de desenvolupament cada vegada més reconegut en termes de crear 
llocs de treball, engruixir l’emprenedoria local, gestionar un territori de qualitat, afavorir la 
participació, etc. L’Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació organitza una sèrie de laboratoris per 
explorar les noves mirades econòmiques associades al paisatge i construir eines projectuals al 
servei del món local. 
 
Persones destinatàries 
 
Personal tècnic especialista dels ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local o 
que realitza funcions relacionades amb la dinamització d’espais litorals, fluvials, lacustres... i 
també del conjunt ampli d’àmbits sectorials relacionats amb el paisatge: medi ambient, urbanisme, 
participació, etc. 
 
Persones interessades en les dinàmiques econòmiques territorials, la valoració del seu impacte i 
el paper de les entitats locals. 
 
Objectius 
 
Explorar la relació entre l’economia blava i la gestió del paisatge i el patrimoni a escala local, com 
a motors de desenvolupament. Fer una introducció al coneixement de les diferents metodologies 
que serveixen per avaluar l’impacte d’aquestes activitats sobre el territori. 
 
Objectius específics: 
 

- Analitzar sistemàtiques d’avaluació del paisatge. 

                                                      
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 dispositius compatibles . 
 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12021
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12021
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026690212
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- Reflexionar sobre el paisatge com a factor de desenvolupament econòmic local als espais 
costaners. 

- Conèixer casos d'activitats de l’economia blava vinculades al paisatge i el patrimoni local. 
- Crear sinèrgies entre les polítiques locals d'innovació econòmica i la gestió del paisatge i 

el patrimoni. 
 
Contingut 
 
SESSIÓ 1. Dijous 8 d’octubre. 12.00 a 14.30h 
 
12:00 a 12:10 h 
Benvinguda 
 
12:10  a 12.40 h 
Introducció al paisatge i el patrimoni en els entorns de l’economia blava 
 
12:40  a 13:20 h 
Activitats econòmiques de l’economia blava 
El paisatge i el patrimoni com a recursos per a l’activitat productiva 
El turisme en entorns de l’economia blava 
Debat obert amb els assistents 
 
13:20 a 13:50 h 
Riscos que representa el canvi climàtic en l’economia blava 
Debat obert amb els assistents 
 
13:50 a 14:30 h 
Metodologies d’anàlisi dels impactes d’aquestes activitats a escala local. Tècniques input-output, 
tècniques shift-share, etc... 
Torn de preguntes i debat obert 
 

 
SESSIÓ 2. Dijous 15 d’octubre. 12.00 a 14.30h 
 
12:00 a 12:10 h 
Presentació de la sessió 
 
12:10 a 13:00 h 
Tècniques de valoració del paisatge, desenvolupament i limitacions per a les entitats locals 
Torn de preguntes i debat obert amb els assistents 
 
13:00  a 14:00 
Casos de posada en valor de recursos de l’economia blava en relació amb el paisatge 
 

Sitges, a càrrec de l’Ajuntament de Sitges 
El Prat de Llobregat, a càrrec de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

 
Debat obert amb els assistents 
 
14:00 a 14:30 h 
Conclusions 
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Metodologia 
 
Dues sessions de videoformació combinant presentacions i explicació de cada tema amb un espai 
de preguntes i debat de les persones participants. 

  
Equip docent 
 
Àlvar Garola 
Director de Gabinet Estudis Econòmics i professor del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona. 
Investigador a la Universitat de Stanford on, sota la direcció del professor Henry Levin, va treballar 
en l’aplicació de tècniques de prospectiva a l'àmbit de la economia territorial i urbana. Doctor del 
programa d’Enginyeria i Infraestructures de Transport de la UPC. 

Àngels García 
Directora tècnica adjunta de Gabinet Estudis Econòmics. Arquitecta per la Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona. La seva activitat es centra en coordinar i gestionar de forma 
integral i multidisciplinar els treballs de desenvolupament urbà, plans estratègics, urbanisme 
comercial i turisme.  

 
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  
www.diba.cat/web/economieslocals 
 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12021
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
file://lavola.com/dades/ZJRLSWEJ/projectes/WEKQPLHY/s34ae/AppData/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals
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