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Objectius Professorat
El seminari comptarà com a professors 
amb funcionaris de la Comissió Europea, 
professors d’Universitat, tècnics de la 
Generalitat de Catalunya que gestionen 
directament els fons europeus, tècnics 
de la delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Brussel·les i 
tècnics d’ajuntaments que han obtingut 
finançament de fons europeus.

• Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del 
món local especialment relacionats 
en desenvolupament local i promoció 
econòmica, i també a tècnics i responsables 
de les entitats membres de DIPLOCAT. 

• Donar a conèixer les oportunitats de 
finançament europeu a disposició de les 
entitats de Catalunya.

• Oferir una visió global sobre els diferents 
fons europeus i conèixer els mecanismes a 
través dels quals s’hi pot accedir.

• Augmentar la capacitació dels governs 
locals, així com les entitats econòmiques 
i socials, per a incrementar l’accés al 
finançament europeu.

• Capacitar les entitats i les 
administracions locals de Catalunya per 
aprofitar les oportunitats de finançament en 
el marc del Next Generation EU.

• Informar de les eines que la Generalitat 
de Catalunya posa a l’abast de les entitats 
públiques i privades de Catalunya per 
fomentar l’accés al finançament europeu.

• Donar a conèixer bones pràctiques en 
l’obtenció de fons europeus a Catalunya.

• Contingut adreçat al món local català i les 
entitats econòmiques i socials.



Temari

• Next Generation EU
11 d'octubre de 2022

16.00-17.30 h.
› Treballs del Benchmark sobre la 
implementació dels Fons Next Generation EU. 
Regions for EU Recovery.
• Sra. Erika Casajoana, delegada adjunta del 

Govern davant la UE

17.30-19.30 h.
› Què és el Next Generation EU.
• Sra. Mariona Sanz, directora general de Fons 

Europeus, Departament d'Economia i Hisenda

19 d'octubre de 2022
17.00-18.00 h.
 › Oportunitats de finançament de Next 
Generation EU per àmbits temàtics: 
rehabilitació d’edificis
• Sra. Elsa Ibar, directora de Fons Europeus, 

Agència Habitatge de Catalunya

18.00-19.00 h.
 › Oportunitats de finançament de Next 
Generation EU per àmbits temàtics: 
sostenibilitat energètica
• Sr. Lluís Morer, cap d'Àrea d'Eficiència 

Energètica, ICAEN
• Sr. Francesc Vidal, cap d'Àrea d'Energies 

Renovables i Internacional, ICAEN

26 d'octubre de 2022
16.00-17.00 h.
 › Oportunitats per als ens locals de 
finançament de Next Generation EU en l’àmbit 
dels residus
• Sra. Teresa Guerrero, ccap del Departament 

de Foment de la Recollida Selectiva de 
l’Agència de Residus de Catalunya

17.00-18.00 h.
› Exemples de projectes finançats.
Projectes finançats per fons Next Generation 
a l’AMB
• Sra. Mariona Conill, secció de Mobilitat 

Sostenible de l’AMB
Projectes finançats per fons Next Generation a 
l’Ajuntament de Manresa
• Sr. Joan Francesc Domene, cap de projectes 

estratègics de l'Ajuntament de Manresa

• Introducció a la Unió Europea
28 de setembre de 2022

16.30-19.00 h.
› Nocions bàsiques sobre el funcionament de 
les institucions europees. 
• Dr. Mark Jeffery, consultor sobre el dret i les 

polítiques públiques de la UE i professor 
Universitat Pompeu Fabra i Blanquerna-
Universitat Ramon Llull

5 d'octubre de 2022
16.00-17.30 h.
› Nocions bàsiques sobre qüestions 
pressupostàries de la UE: Què és el pressupost 
de la UE i què és el Marc Financer Pluriennal 
(2021-2027).
• Sra. Maria Rosa Aldea, directora general 

adjunta a la DG BUDG

5 d'octubre de 2022
17.30-19.00 h. (1a part)
› Arquitectura dels fons europeus. Eines per a 
la presentació de projectes:
Fons europeus de gestió descentralitzada: els 

fons estructurals i d’inversió.
Fons europeus competitius.
Passos a seguir per participar en projectes 

europeus.
• Sra. Conxita Font, equip de fons europeus, 

Direcció General de la Representació 
Institucional del Govern a l’exterior i de la 
UE. Secretaria d’acció exterior del Govern. 
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

Inauguració
28 de setembre de 2022

16.00-16.30 h.
• Sr. Gerard Vives, director general de la 

representació del Govern a l'Exterior i de la 
Unió Europea 

• Sra. Joana Ortega, secretària general de l'ACM
• Il·lm. Sr. Marc Solsona, vicepresident de l'FMC
• Sra. Laura Foraster, secretària general 

DIPLOCAT



Temari • Treball i afers socials
16 de novembre de 2022

17.00-18.00 h.
› Fons Europeu d'Ajuda a les Persones més 
desafavorides (FEAD).
• Sr. Xavier Delgado, subdirector general de 

d'Anàlisi i Programació del departament 
de Drets Socials

18.00-19.00 h.
› Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització 
per a Treballadors Acomiadats (FEAG).
• Sra. Victoria Berrocal, Unidad Administradora 

del Fondo Social Europeo (UAFSE)

23 de novembre de 2022
16.00-17.00 h.
› Fons Social Europeu i (FSE+) i Garantia 
Juvenil.
• Sra. Leonor Tamayo, cap del Servei de 

Programació i Certificació del FSE (e.t.). 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

17.00-18.00 h.
› Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF) (2021-
2027).
• Sra. Mariam Lutfi, tècnicade la Mediterrània 

Sud i Est i coordinadora del Projecte 
Europeu SHABABUNA (AMIF 2014-2020)

18.00-19.00 h.
› Erasmus for Young Entrepeneurs.
• Sr. David Coromina, director 

Desenvolupament Empresarial. Cambra de 
comerç, indústria i navegació de Girona

• Agricultura, desenvolupament rural i 
polítiques marítimes i pesqueres
30 de novembre de 2022

16.00-17.00 h.
› Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER).
• Sra. Laura Dalmau, subdirectora general de 

Planificació Rural. Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

18.00-19.00 h.
› Taller pràctic de gestió i justificació.
energètica, residus i digital.
• Sra. Gemma Jané, responsable de 

recuperació i resiliència de la Generalitat

• FEDER i altres instruments de cohesió
2 de novembre de 2022

16.00-19.00 h.
› Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) – Desenvolupament Regional i 
Urbà (2021-2027). Especial consideració a la 
iniciativa REACT-EU.

- Bones pràctiques i lliçons apreses PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020

› Cooperació Territorial Europea (2021-2027).
- Període de programació 2021-2027
- Bones pràctiques i lliçons apreses 
programes operatius de cooperació territorial 
europea 2014-2020

• Sra. Teresa Medina, subdirectora general 
de Fons Europeus. Direcció General de 
Fons Europeus. Departament d'Economia i 
Hisenda

9 de novembre de 2022
16.00-18.00 h.
› Pla de Mesures d'Antifrau.
• Sr. Lluís Corominas, director de la Fundació 

Transparència i Bon Govern (FTBGL)
• Sr. Jan Reñé, responsable tècnic de la 

Fundació Transparència i Bon Govern 
(FTBGL)

18.00-19.00 h.
› Oportunitats de finançament de Next 
Generation EU per àmbits temàtics: turisme.
• Sra. Carme Rubió, subdirectora General 

de Desenvolupament Turístic Territorial 
Direcció General de Turisme



Temari
Digitalización e Inteligencia Artificial, 
Ministerio de Economía y Transformación 
Digital

17.30-18.3e0 h.
› Fons Europeu Martítim i de la Pesca (FEMP).
• Sra. Maria Itziar Segarra, subdirectora 

general de Pesca i Aqüicultura. 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

25 de gener de 2023
16.00-19.00 h.
› Horizon Europe.
• Sra. Aïda Díaz, cap del Pla Internacional del 

Departament de Recerca i Universitats

1 de febrer de 2023
16.00-17.00 h 
› Programa LIFE de Medi Ambient i Acció 
Climática.
• Sra. Carmen Romero Junquera, Punto 

de contacto nacional LIFE, Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

17.00-19.00 h 
› Instruments de veïnatge, desenvolupament i 
cooperació internacional
• Sra. Gemma Pinyol, consultora experta

• Taller pràctic final

15 de febrer de 2023
16.00-19.00 h.
› Taller pràctic final (sessió presencial)
Lloc: Barcelona. Pendent de concretar.

17.00-18.00 h.
› Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA).
• Sr. Valentí Marco, subdirector general 

de Gestió i Control d’Ajuts Directes. 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

• Instruments de medi ambient i eficiència 
energètica
14 de desembre de 2022

16.00-17.30 h
› Programa Ciutadania, Igualtat, drets i valors 
(CERV) (2021-2027).
• Sra. Ángela Martínez-Carrasco, tècnica 

del CERV. Punto europeo de ciudadanía. 
Ministerio de Cultura y Deporte

• Ensenyament, joventut i cultura
11 de gener de 2023

16.00-17.00 h
› Erasmus+.
• Sr. Andrés Ajo, director de la Unitat 

d'Educació Escolar i de Persones Adultes 
SEPIE-Agencia Nacional Erasmus+

17.00-18.00 h
› Erasmus+ Joventut i Cos Europeu de 
Solidaritat.
• Sr. Ramon Closas, tècnic a la Direcció 

General de Joventut. Departament de 
Drets Socials

18.00-19.00 h
› Europa Creativa.
• Sr. Alex Navarro, Antena Media Catalunya

• Innovació, recerca i TIC
18 de gener de 2023

16.00-17.30 h.
› Programa Europa Digital (2021-2027).
• Sr. Alberto Gago, assessor de gabinet EU 

& internacional, Secretaría de Estado de 



ORGANITZA
Seminari coorganitzat per ACM, FMC 
i DIPLOCAT amb la col·laboració del 
Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert.

FORMAT
Combinació de sessions virtuals (a través 
de la plataforma Zoom) amb sessions 
presencials (un màxim de 3 sessions), pot 
variar en funció de les recomanacions 
sanitàries.

DURADA
Total del seminari: 45 hores.

Una sessió setmanal, dimecres, 
de les 16h a les 19h.

El certificat d’aprofitament del Seminari 
serà emès per l’EAPC.

Informació 
pràctica

PERÍODE
Inici del seminari el 28/09/2022 i 
finalització el mes de febrer de 2023.

AVALUACIÓ
Obtenció d’un certificat d’aprofitament, 
un cop superat amb èxit un qüestionari 
que es realitzarà en finalitzar el seminari.

Únicament podran optar al certificat 
d’aprofitament els inscrits amb un mínim 
del 80% d’assistència.

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció finalitza el dia 20 de 
setembre de 2022 a les 15h. La inscripció 
és gratuïta i el nombre de places és limitat.

La formalització de la inscripció es farà 
per mitjà del formulari que trobareu 
clicant aquí.
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