
La Unió Europea és una de les fonts de finançament més important per impulsar diferents tipus d’iniciatives locals, 
sempre amb una estratègia compartida amb altres socis de diferents estats membres. Tanmateix, la preparació i 
participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa 
per tal d’obtenir resultats òptims que revertiran en el benestar dels ciutadans. 

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar 
professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la 
Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.  

 I. Instruments financers i polítiques de la Unió 
Europea 
 

Organització i funcionament de la UE · Marc financer: el 
pressupost comunitari (2014-2020) · Política regional 
europea i el seu impacte a Catalunya · Polítiques, 
programes sectorials i línies de subvenció en matèria 
de: competitivitat empresarial i innovació; ocupació, 
assumptes socials i ciutadania; medi ambient i energia. 

 II. Metodologies per a la preparació i la gestió de 
projectes europeus 
 

Definició del projecte: de la idea a la proposta · Criteris 
de selecció i redacció de projectes · Gestió de les 
activitats del projecte: seguiment i avaluació · Gestió 
econòmica -financera del projecte · Control i auditoria 
del projecte · Comunicació, difusió i sostenibilitat del 
projecte · Fòrum d’experiències: anàlisi de casos  

PROGRAMA 

EQUIP DOCENT 

Francisco Ramos. Assessor de l’Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona 
Josep Maria Ribot.  Conseller de la Direcció de Relacions amb els Parlaments Nacionals del Parlament Europeu a Brussel·les 
Josep Rodríguez. Responsable de Suport als Governs Locals de la Diputació de Barcelona  
Guillem Rovira. Cap de l’Àrea de cooperació amb l’Estat i aplicació del dret de la UE de la Secretaria d'Afers Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya 
Mariona Sanz. Gerent de R+D+i Internacional d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya 
Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus 
Xavier Tiana. Cap de l’Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona 
Ferran Vallespinós. Consultor expert en energia i canvi climàtic  

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · Barcelona 
Tel. 932 414 122  
formacio@colpis.cat 

Inscripcions a través de la web www.colpis.cat  
Data límit de matriculació: fins el 25 de maig 
Preus matrícula: 475 € (col·legiats/estudiants) · 625 € (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

Amb el suport de  

 

BLOC 1 
CURS: EINES PRÀCTIQUES PER 

A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
DE PROJECTES EUROPEUS 

 
De l’1 de juny al 6 de juliol de 2012 

divendres de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h  

10a 


