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El Postgrau en Lideratge i Governança Local és un programa se-
mipresencial de formació fruit de la col·laboració entre la UPF 
Barcelona School of Management i l’Associació Catalana de 
Municipis a través de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, 
que aquest any acadèmic celebrarà la seva cinquena edició, la 
segona de la mà de la UPF Barcelona School of Management.

Aquest programa ofereix una formació orientada a la prepara-
ció específica dels càrrecs electes en una societat que canvia 
ràpidament i on les institucions s’han d’adaptar de forma conti-
nuada. En un moment com l’actual es fa més palesa la necessi-
tat d’adaptar les polítiques i processos de govern i gestió públi-
ca a la constant evolució dels països i les organitzacions. 

La globalització i la creixent complexitat de les decisions eco-
nòmiques i empresarials exigeixen a les institucions locals i 
autonòmiques del segle XXI transformar-se per respondre a 
les necessitats d’uns ciutadans cada cop més actius, més in-
formats i amb més criteri per exigir respostes adequades a la 
realitat de la nostra societat i ajudar-vos en aquesta tasca és el 
que pretenem amb aquest Postgrau.

El sòlid posicionament assolit per la Universitat Pompeu Fabra 
en l’àmbit econòmic i empresarial, juntament amb l’experiència 
adquirida durant anys de servei a la docència i la investigació, 
ha culminat en una nova forma d’entendre la formació en l’àmbit 
de les organitzacions i també en la gestió pública: la UPF Bar-
celona School of Management.

La UPF Barcelona School of Management és un nou model d’es-
cola de management, que té com a missió formar persones 
capaces de gestionar empreses, institucions i projectes impul-
sant la innovació, la transformació social, el compromís amb la 
cultura i el benestar global.

Com a Escola de Management manté i potencia una estreta re-
lació entre la universitat i les institucions, que troba en aquest 
postgrau un clar exponent, unint els nous reptes de manage-
ment al sector públic amb l’objectiu de facilitar i treballar els 
coneixements necessaris per proporcionar les claus pel des-
envolupament de les habilitats directives, de lideratge i gestió 
d’equips que permetin i possibilitin la transformació de les or-
ganitzacions locals. 

OBJECTIUS

1. Entendre el context econòmic i social on s’ha de desenvolu-
par l’actuació política i la gestió de l’Administració local.

2. Conèixer i comprendre els canvis provocats per la implemen-
tació de la noves tecnologies i la digitalització i la seva aplicabi-
litat als serveis públics.

3. Identificar i treballar els reptes  de la nova gestió pública del 
segle XXI: pensament estratègic, tecnologia i noves dinàmi-
ques de col·laboració público-privada.

4. Aprofundir en els models de gestió i els indicadors econò-
mics que possibiliten entendre i millorar la gestió de l’Adminis-
tració local.

5. Proporcionar les eines necessàries per a dissenyar discursos 
polítics i corporatius eficaços, així com gestionar l’impacte de 
la comunicació als diferents canals actuals. 

6. Proporcionar les claus pel desenvolupament de les habilitats 
directives com a càrrecs electes de l’Administració Local, que 
permeti la millora de la gestió dels equips de treball.

Presentació i objectius

Informació
Import: 800€
Període lectiu: Del 14 d’octubre de 2021 a 27 d’octubre de 2022

Lloc de realització de les sessions presencials: 
Seu UPF-BSM. Aules 401-402
Balmes, 132 - 134, 08008 Barcelona
Tel. 93 542 18 00

Horaris: 
8 Sessions presencials de 6 hores i 1 de 3 hores.
Horari: Dijous de 10.00 a 14.00 h  amb pausa per dinar, i de 15.30 
a 17.30 h.

30 Sessions virtuals de 3 hores. 
Horari: Dijous de 15.30 a 18.30 h.

Sessions virtuals:
A través de l’aula global del postgrau



El programa es desenvolupa en tres eixos de coneixement 
que responen als objectius anteriorment definits:

1. Actuació política i gestió pública.
2. Comunicació i Acció política.
3. Perfeccionament del Lideratge i de les competències 

personals.

S’estructura en 6 mòduls formatius i 7 assignatures, el con-
tingut dels quals us detallem seguidament:

Mòdul I: Context global i local
Assignatura 1: Introducció 
• Glocal: els canvis tecnològics, econòmics, socials i polí-

tics i el futur de les administracions locals
• Innovació i gestió pública al segle XXI
• Models organitzatius públics
• El sistema institucional territorial de Catalunya
• Governs locals: serveis i competències

Assignatura 2: Entorn Econòmic i Social
• Economia i societat
• Geopolítica, mercats i comerç internacional
• Sostenibilitat i creixement
• Transformació digital i canvi 

Mòdul II: Actuació política i Gestió Pública
Assignatura 3: Actuació política
• Lideratge polític i la modernització i canvi de les organit-

zacions locals
• Lideratge polític i models de gestió a l’Administració Local
• Lideratge polític i els cicles de polítiques públiques
• L’impacte de la intel·ligència artificial a l’Administració Pu-

blica
• Ètica pública per a càrrecs electes i mesures antifrau

Assignatura 4: Gestió pública
• Política i management: les dimensions organitzatives i la 

gestió de recursos humans

• Els models de gestió de l’Administració local
• La nova gestió pública del segle XXI: pensament estratè-

gic, tecnologia i noves dinàmiques de col·laboració públi-
co-privada

• Quadres de comandament polítics i administratius
• Gestió política amb indicadors. Indicadors econòmics. 

Externalitzar o remunicipalitzar? Experiències i casos: 
públic-privat

• Management públic per a càrrecs electes

Mòdul III: Acció política 
Assignatura 5: Acció política 
• Estratègia i missatge polític. Multicanalitat
• L’e-administració com a eina
• Equips de confiança. Gabinet de premsa i relació amb els 

mitjans
• Projecció i gestió de l’agenda. Protocol
• Campanya electoral
• Com llegir les enquestes?
• Protocol. Projecció i gestió de l’agenda

Mòdul IV: Comunicació 
Assignatura 6: Comunicació
• Comunicació institucional (i política)
• Estratègies comunicatives 2.0 
• TIC al servei de la ciutadania

Mòdul V:  Lideratge i competències personals 
Assignatura 7: Lideratge i competències de management
• Lideratge transformador i coaching d’equips
• Gestió d’equips: estils de lideratge i el seu impacte en el 

clima
• Lideratge en xarxa
• Oratòria i comunicació d’impacte

Presentació d’un Treball final de Postgrau que s’haurà de de-
fensar públicament davant d’un tribunal conformat per la Di-
recció Acadèmica, i professors i experts del programa.

Programa: estructura i contingut

Inscripcions
Cal formalitzar la inscripció mitjançant la web de l’ACM 
www.acm.cat

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 
Ext.107 o adreçar-vos al correu eva.bataye@acm.cat (Sra. 
Eva Batayé) i al web de l’ACM www.acm.cat

Direcció acadèmica
• Dr. Josep Maria Galí Izard, vicedegà de Executive Educa-

tion, director del Diploma en direcció d´empreses (DDE) i 
profesor de la UPF-BSM.

• Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència Política i de la 
Administració en la UPF, Comissionat del Grup UPF.



Dr. Toni Aira Foix, periodista, doctor en Comunicació i professor 
de Comunicaió Política a la UPF i a la UPF Barcelona School of 
Management

Sr. Quim Barnola Canales, professor del Màster en Comunicació 
Política i Institucional a la UPF Barcelona School of Management, 
i assessor en comunicació política per diversos candidats a les 
eleccions municipals

Sr. Joan Cambronero, gerent de l’Ajuntament de Barcelona (Dis-
tricte de l’Eixample). Grau en Ciències Socials i Postgrau en Polí-
tiques Socials i de seguretat a la ciutat per la UOC

Sr. Joan Francesc Cánovas, professor associat del Departa-
ment de Comunicació de la UPF. Periodista i consultor especia-
litzat en comunicació de crisi i formació de portaveus

Sr. Aleix Clarió Herranz, assessor en comunicació digital de la 
Conselleria de Polítiques Digitals del Govern de Catalunya

Sr. Joel Codina i Valls, comunicador, estratega i fotògraf, i pro-
fessor d’estratègia en xarxes socials a la UPF Barcelona School of 
Management

Sra. Núria Escalona Nicolás, consultora en comunicació a Digi-
tal Transformers i professora a la FRIC Blanquerna

Dra. Anna Maria Freire Veiga, enginyera i doctora en informàtica 
i professora del Departament de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions de la UPF

Dr. Josep Maria Galí Izard, vicedegà de Executive Education, di-
rector del Diploma en direcció d´empreses (DDE) i professor de la 
UPF Barcelona School of Management

Dr. Quico Marin Anglada, doctor en Economia i Empresa per la 
URV. Professor associat a la UPF en el Departament d’Economia 
i Empresa. També és professor a la UPF Barcelona School of Ma-
nagement

Sr. Jordi Martí Grau, llicenciat en Ciències de l’Educació. A 
l’Ajuntament de Barcelona, i en tres etapes diferents, ha exercit 

responsabilitats polítiques i de gestió. Entre elles ha estat direc-
tor de l’Institut de Cultura, gerent municipal, i actualment és regi-
dor de pressupostos i presidència

Sra. Mercè Martín Vicente-Ruiz, professora i cap d’Àrea Aca-
dèmica d’Organització i Persones de la UPF Barcelona School of 
Management

Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència Política i de la Ad-
ministració en la UPF

Sr. Sergi Sabaté Butí, periodista. Màster de Relacions Instituci-
onals i Protocol per la FCRI Blanquerna, i responsable de premsa i 
protocol de Plataforma per la Llengua, l’ONG del català

Dr. Miquel Salvador Serna, doctor en Ciències Polítiques i de 
l’Administració (2003) per la UPF, i professor associat del Depar-
tament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF

Sr. Jordi Sauret Pont, professor de la Universitat Internacional 
de Catalunya i de la Universitat Abat Oliba-CEU, i gerent de l’em-
presa d’investigació de mercats i d’opinió pública Feedback Eis

Dra. Pilar Soldevila i García, doctora en Direcció i Administració 
d’Empreses a la UPF i gerent de la Fundació IDEC, UPF Barcelona 
School of Management

Sr. Jordi Torrents Cruz, professor associat del Departament de 
Comunicació de la UPF i soci director de Collaborabrands

Sr. Antoni Valls, professor col·laborador de la UPF Barcelona 
School of Management, i professor visitant assidu a diverses uni-
versitats i escoles de negocis

Dr. Santi Vila Vicente, doctor en Història Contemporània per la 
Universitat Internacional de Catalunya, ha ocupat diversos càr-
recs públics com a electe, entre d’altres el de Conseller d’Empre-
sa i Coneixement, el de Conseller de Cultura i Conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, a la Generalitat de Catalunya, i va ser alcalde 
de Figueres

Professorat

Titulació
Els participants  que superin el Postgrau i que en el moment de la ma-
triculació haguin acreditat posseir una titulació universitària de grau, 
llicenciatura o diplomatura, obtindran el títol de Postgrau en Liderat-
ge i Governança Local expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Les persones que vulguin matricular-se en aquesta formació  sen-
se tenir titulació universitària ho poden fer, però no en la titulació 

de Diploma de Postgrau en Lideratge i Governança Local, sinó en el 
Programa Superior en Lideratge i Governança Local i  obtindran un 
certificat expedit per la UPF Barcelona School of Management.

Destinataris
Electes que vulguin aprofundir en la implementació 
d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de ca-
pacitats de lideratge i direcció política en els governs locals.



Amb la col·laboració de:

I el suport de:

Carrer València, 231, 6a · 08007 Barcelona 
Tel. 93 496 16 16 · Fax 93 216 02 86 
acm@acm.cat ·www.acm.cat


