
DURADA, CALENDARI I HORARI 

Diploma de Postgrau: 
30 ECTS* (80 hores presencials) 
De l’1 de març al 15 de novembre de 2019 
 
Curs de Postgrau en Planificació i Disseny d’Espais 
Comercials Urbans: 
15 ECTS* (40 hores presencials) 
De l’1 de març al 24 de maig de 2019 
 
Curs de Postgrau en Lideratge i Dinamització d’Espais 
Comercials Urbans: 
15 ECTS* (40 hores presencials) 
Del 14 de juny al 15 de novembre de 2019 
 
Horari: divendres de 9.30 a 14.30 i de 15.30 a 18.30 h, cada 
3 setmanes. 

1 ECTS= 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials 
i de treball personal). 

LLOC DE REALITZACIÓ  

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació 
Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 | 17003 Girona  
Tel. 972 210 299  
Email: info.fundacioif@udg.edu  
     @fudgif  
      facebook.com/FundacioUdG 

+i 

www.fundacioudg.org 

Horari: 
De dilluns a dijous, de 9.30 a 
13.30 h i de 15.00 a 18.00 h i 
divendres de 9.30 a 13.30 h 
(Excepte juliol, de dilluns a 
divendres  de 9.30 a 13.30 h) 

Assistència comercial i màrqueting 

Diploma de Postgrau 

Dinamització d'Espais  

Comercials Urbans 

Curs de Postgrau en Planificació               

i Disseny d'Espais Comercials 

Urbans 

Curs de Postgrau en Lideratge  

   i Dinamització d'Espais  

   Comercials Urbans 
NOVETAT 

Curs 2018-19 

SEMIPRESENCIAL 

Procés de selecció:  

Del 15 de desembre de 2018 al 8 de febrer de 2019 

Hi haurà un procés de selecció (del 15 de desembre de 2018 
al 8 de febrer de 2019) en el que es donarà prioritat en funció 
del grup matriculat (del 1r al 5è) i dins de cada grup es tindrà en 
compte l’ordre d’inscripció: 
 
1r. Tècnics (grup A1/A2) adscrits a les àrees de Promoció Eco-
nòmica de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals 
de Promoció Econòmica (300 € diploma de postgrau i 200 € 
curs de postgrau). 
 
2n. Personal (grup C) adscrit a les àrees de Promoció Econòmi-
ca d’ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de 
Girona (300 € diploma de postgrau i 200 € curs de postgrau). 
 
3r. Responsables polítics de Promoció econòmica d’ajunta-
ments i consells comarcals de la demarcació de Girona (675 € 
diploma de postgrau i 400 € curs de postgrau). 
 
4t. Altre personal procedent d’administracions locals (675 € 
diploma de postgrau i 400 € curs de postgrau). 
 
5è. Altres (675 € diploma de postgrau i 400 € curs de postgrau). 
 

Notes: Es prioritzarà una inscripció per entitat i la inscripció a tot 

el curs. 

 

En un termini màxim de 7 dies es confirmarà la plaça. 

 

Matrícula:  per a que sigui efectiva serà necessari haver realit-

zat el pagament com a màxim 7 dies abans de l’inici del curs. 

Documentació que s’ha de presentar al realitzar la matrícula: 

- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol (o del res-

guard). 



PRESENTACIÓ 

En el context actual, el comerç s'ha convertit en un dels motors 
més importants del desenvolupament econòmic local.  

En general, el sector ocupa a un gran nombre de persones i 
suposa un pes molt important del PIB català. 

Al mateix temps, la forta competitivitat actual en el món digital i 
el canvi en els hàbits de compra, fa necessària la realització de 
programes de formació altament qualificats que permetin   
contribuir a la dinamització del teixit comercial urbà i  
d'economia urbana, en general. 

OBJECTIUS 

 Adquirir els coneixements necessaris per tal de comprendre 
les estructures comercials actual. 

 Conèixer els principals models de gestió del comerç urbà a 
Catalunya així com d'altres experiències internacionals. 

 Conèixer eines de foment associatiu així com d'impuls de la 
col·laboració publico privada. 

 Conèixer les principals magnituds de l'espai urbà i la seva 
incidència en el desenvolupament dels espais comercials ur-
bans. 

A QUI S’ADREÇA 

 A equips tècnics de promoció econòmica, comerç i turisme de 
qualsevol municipi o territori. 

 A càrrecs electes que ocupin càrrecs de promoció econòmi-
ca, comerç, mercats i/o turisme. 

 A agents de desenvolupament econòmic local (AODL). 

 A persones, en general, que vulguin aprofundir en la dinamit-
zació del comerç local. 

REQUISITS D’ADMISSIÓ 

Cal tenir titulació universitària. 

La direcció del curs, però, també admetrà persones interessa-
des que no tinguin titulació. En aquest cas, obtindran un certifi-
cat d'assistència al curs.  

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

  Apunts específics de cada bloc per a l’estudi individual. 

  Exercicis pràctics amb les seves pròpies resolucions. 

 Apartats resum amb els principals coneixements obtinguts en 
cada bloc. 

 Exercicis d’autoavaluació amb les respostes. 

 Proposta continuada d’articles de reflexió i vídeos per al  
debat. 

 Realització de tres casos individuals que cada estudiant haurà 
de resoldre. 

 Projecte final en què es desenvoluparà un projecte vinculat al 
màrqueting en espais comercials urbans. 

DIRECCIÓ 

Oriol Cesena Mèlich. Director de la consultora FOCALIZZA, 
empresa dedicada a l’assessorament en comerç, tasca que 
compagina amb la docència a diferents universitats catalanes. 
Ha estat director acadèmic de diferents programes vinculats al 
món dels mercats i de l’espai comercial urbà. També és autor 
de diversos llibres i manuals sobre comerç i mercats, entre els 
quals en destaca el “Manual de comerç urbà. Reptes de la 
dinamització comercial”, i “Bones pràctiques en comerç”. Ha 
treballat per nombroses institucions entre les que destaquen els 
principals ajuntaments catalans així com de tota la geografia 
catalana, havent realitzat projectes per a més de 150 municipis, 
i juntament amb d’altres organismes públics i privats. 

PROFESSORAT 

 Oriol Cesena Mèlich. Veure currículum a l’apartat Direcció. 

 Luisa Esteve. Professora Titular d’Universitat de Dret Finan-
cer i Tributari (Universitat de Girona). Investigadora Principal 
del Projecte de Recerca “Colaboración Público-privada y conso-
lidación fiscal: BIDs y ECAs”. 

 Laura Lopez. Llicenciada en Administració i Direcció d’Em-
presa i MBA amb especialització en política d’empresa per 
ESADE. És directora de RETAILcat, Unió d’Entitats de Retail de 
Catalunya (actualment).  

 Maria Turell. Llicenciada en Turisme a la Universitat de Giro-
na i coneixent aquest món des de diversos àmbits laborals. 
Coordina projectes, des dels pròpiament enfocats a la dinamit-
zació comercial, la promoció econòmica i turística, i fins als 
referents a les estratègies urbanes alimentàries. Coordina els 
projectes de FOCALIZZA, consultora en assessorament i orien-
tació en desenvolupament del món local en els camps del co-
merç, el turisme i la promoció econòmica.  

 Josep Xurigué. Responsable de Dinamització Estratègica de 
la Fundació Barcelona Comerç. Doctor en Ciència Política 
(UAB) i professor de Govern Local i Innovació (UOC). És con-
sultor de comerç de proximitat i mercats municipals. Realitza i 
ha realitzat treball d’anàlisi i de suport a la dinamització comer-
cial i associativa en diferents ciutats catalanes. 
 
 

PROGRAMA 

1. Planificació de l’activitat comercial en espais urbans 
Aspectes vinculats a la definició de polítiques públiques en 
matèria de dinamització de l’activitat comercial urbana.  

2. Col·laboració publico privada en espais comercials ur-
bans 
Diferents models de col·laboració publico privada així com els 
models de consens i de creació de sinergies amb d’altres sec-
tors productius de l’economia local.  

3. Anàlisi i investigació comercial 

Diferents instruments i eines d’anàlisi i de viabilitat per a la 
construcció d’un espai comercial urbà.  

4. Urbanisme comercial 

Eines de millora de la imatge de l’espai comercial urbà i que 
tractarà aspectes com els models d’aparcament, la imatge dels 
carrers, el mobiliari urbà,...  

5. Instruments per a l‘ordenació d’espais comercials ur-
bans 
S’exposaran els diferents instruments d’ordenació i regulació 
de l’activitat comercial. També es farà referència a les diferents 
lleis que regulen l’activitat comercial urbana.  

6. Associacionisme comercial 

Eines per a conèixer l’estat de situació d’una associació de 
comerciants així com les línies per a diagnosticar-ne la seva 
situació i accions de millora possibles.  

7. Lideratge comercial 

Fórmules per a assolir un nou moviment associatiu més fort i 
que promoguin la promoció econòmica en els territoris, i no 
només la comercial.  

8. Retail màrqueting 

Diferents eines que cal portar a terme per construir negocis 
comercials que siguin molt més atractius a ulls del consumidor.  

9. Mercats i motors de dinamització urbana 

Estudi dels mercats i la seva projecció econòmica i comercial. 
S’analitzaran els diferents models de gestió i les polítiques 
públiques més eficients per promoure aquest format comercial.  

10. Estratègies de dinamització comercial 

Estratègies bàsiques per planificar i dissenyar campanyes de 
màrqueting i de dinamització d’espais comercials urbans.  

METODOLOGIA 

Es combinarà la part conceptual amb la realització de diferents 
casos pràctics que seran avaluats per part de l’equip docent del 
programa. 

El programa també incorporarà tot un seguit d'activitats de 
treball on visites a diferents municipis, i la presència, a les clas-
ses, de diferents professionals vinculats al sector i represen-
tants del sector públic i privat. 

TITULACIÓ 

Diploma de Postgrau en Dinamització d’Espais Comercials 
Urbans per la Universitat de Girona. 

Curs de Postgrau en Planificació i Disseny d’Espais Comercials 
Urbans per la Universitat de Girona. 

Curs de Postgrau en Lideratge i Dinamització d’Espais Comer-
cials Urbans per la Universitat de Girona. 

IDIOMA 

Català 


