Curs “Acció en organismes internacionals i europeus”
Acció, relacions internacionals, projecció exterior
Formació específica

Presentació
El curs està especialment concebut per a formar professionals capaços d’actuar davant les instàncies internacionals,
representant i defensant els interessos propis amb competència, eficàcia i flexibilitat. En aquest sentit, la formació es
basa en la pràctica i en casos d’èxit, per tal d’entendre la manera de fer i actuar en el marc d’aquests organismes.
L’objectiu és fomentar la interacció amb els organismes internacionals i reforçar les capacitats per a negociar i
relacionar-s’hi amb fluïdesa.

Objectius
1.

2.
3.
4.

Comprendre els processos legislatius i de presa de decisions de la Unió Europea, el sistema de Nacions Unides i dels
organismes internacionals i europeus en el seu conjunt, i, alhora, saber identificar els diferents actors que actuen
en cada pas i la influència que exerceixen cadascun d’ells.
Desxifrar el llenguatge de les diferents institucions i utilitzar les eines de comunicació que millor s’adeqüin als
diferents interlocutors. Conèixer els diferents nivells d’interlocució i a qui, com i on cal adreçar-se en cada cas.
Desenvolupar i posar en pràctica una estratègia de relacions institucionals eficaç i adaptada a les noves
circumstàncies derivades de la covid-19 i les noves tecnologies.
Establir metodologia d’equips de treball per la creació de la xarxa de contactes i la permanent comunicació i
actualització de la informació. Crear sistemes d’alerta i seguiment per accedir a la informació rellevant en cada cas.

Persones destinatàries
El curs està adreçat exclusivament al personal de les administracions públiques de Catalunya i a les entitats membres
de DIPLOCAT. Concretament, podrà participar en el procés de selecció el personal de les entitats membres del consorci
i de les administracions públiques de Catalunya que compleixi els requisits d’admissió sobre titulacions, coneixements
d’idiomes i experiència laboral que es detallen a continuació:






Disposar d’un títol universitari oficial de grau o bé un títol de llicenciat.
Acreditar un nivell excel·lent d’anglès (nivell C1).
Tenir una experiència professional o acadèmica o un interès demostrable en relacions internacionals.
En el cas de les administracions públiques catalanes la formació anirà destinada, prioritàriament, al personal
amb vinculació permanent amb l’administració corresponent, als comandaments intermedis o tècnics.
Disposar de l’autorització del superior jeràrquic per seguir el programa de formació.

Criteris addicionals de valoració:








Formació universitària de grau o de postgrau en matèries rellevants pel programa formatiu.
Coneixements d’altres llengües estrangeres i més concretament de francès i alemany.
Estudis realitzats a l’estranger.
Experiència professional a l’estranger.
Ocupar un lloc de treball amb funcions relacionades amb l’acció exterior.
L’interès motivat que tingui aquesta formació per al lloc de treball que s’ocupi.
Experiència en el sector públic (per als candidats de les administracions públiques catalanes).
Amb la col·laboració de:

A més de considerar la seva formació acadèmica, carrera laboral i experiència internacional, també es valorarà la
motivació, el dinamisme i el potencial de creixement futur dels candidats/es a partir d’una carta de motivació que
presentaran juntament amb la sol·licitud de plaça.

Programa
PRIMERA PART: LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS. LA SEVA FUNCIÓ COM ACTORS INTERNACIONALS, EL
MECANISMES DE PRESA DE DECISIONS I DE RENDICIÓ DE COMPTES. ELS PROCESSOS COMUNICATIUS I LES EINES DE
COMUNICACIÓ I D’INTERACCIÓ AMB LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS I EUROPEES.

SESSIÓ 1. TEORIA DE LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (3 HORES)
Definicions bàsiques. Aparició i evolució del fenomen de les organitzacions internacionals. Característiques i tipus
d'organitzacions internacionals. Les funcions de les organitzacions internacionals com actors de les relacions
internacionals. Les “patologies” de les organitzacions internacionals.
Josep Ibáñez (UPF)
La subjectivitat de les organitzacions internacionals. Classes d'òrgans i estructura de les Organitzacions internacionals.
Les competències i el dret de les organitzacions internacionals. La condició de membre de les Organitzacions
internacionals. La participació de les entitats polítiques subestatals a les Organitzacions internacionals.
Xavier Pons (UB)

SESSIÓ 2: EL SISTEMA DE NACIONS UNIDES: ORGANITZACIÓ UNIVERSAL I MULTIFUNCIONAL (3 HORES)
Caracterització de l’organització. Orígens i evolució històrica. Objectius i funcions principals de l’organització. Estructura
de l’organització: òrgans principals i òrgans subsidiaris. El finançament de l’organització.
La segona part de la sessió consistirà en una simulació sobre el paper de Catalunya i altres actors en el si d’una de les
agències especialitzades de les Nacions Unides.
Pablo Pareja (UPF)

SESSIÓ 3: EL SISTEMA DE LA UNIÓ EUROPEA: DE LA COOPERACIÓ A LA INTEGRACIÓ EUROPEA (3 HORES)
Institucions i organismes de la UE. Els mecanismes de presa de decisió. El Dret de la Unió Europea: tractats, reglaments,
directives i altres actes legislatius. Les polítiques de la Unió Europea. El lobbisme a la UE.
Lluís Riera (IBEI)
La participació de les Comunitats Autònomes en institucions i organismes de la UE .
Narcís Mir (Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya)

Amb la col·laboració de:

SEGONA PART: TALLERS SOBRE PROCESSOS NEGOCIADORS, PROCESSOS COMUNICATIUS I MECANISMES D’INFLUÈNCIA.
L’EXPERIÈNCIA DELS PROFESSIONALS.

SESSIÓ 4: LA COMUNICACIÓ DELS ORGANISMES I AMB ELS ORGANISMES DEL SISTEMA DE NACIONS UNIDES I A LA
UNIÓ EUROPEA (3 HORES)
Les estratègies comunicatives de les Nacions Unides i de la Unió Europea. La relació de les institucions amb l’opinió
pública. Els mecanismes i les eines d’interacció dels actors internacionals subestatals i no estatals amb les institucions
del sistema de Nacions Unides i de la Unió Europea.
Carme Colomina (CIDOB i Col·legi d’Europa)
Anna Juncadella (UNESCO)

SESSIÓ 5: MECANISMES D’INFLUÈNCIA I PROCESSOS NEGOCIADORS (3 HORES)
5.1. Els mecanismes d’influència a diferents organismes internacionals, especialment del sistema de Nacions Unides.
Les relacions de les entitats subestatals i/o dels actors privats catalans amb l’OMS.
Gabriel Boichat (Delegació del Govern de Catalunya a Suïssa)
Pere Albajar (OMS)

5.2. Els mecanismes d’influència i processos negociadors a la Unió Europea: xarxes, consultes públiques, audicions
públiques. Participació del Govern de Catalunya en xarxes i iniciatives de la UE.
Erika Casajoana Daunert (Delegació del Govern de Catalunya davant la UE)
5.3. Els mecanismes d’influència i processos negociadors a organitzacions de l’àmbit econòmic: l’evidència i els
estàndards internacionals, les reunions d’experts i grups de treball, els informes de país. La participació del Govern de
Catalunya en iniciatives de l’OCDE.
Anna Pons (OCDE)

SESSIÓ 6. SIMULACIONS SOBRE ACCÉS, PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ A LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS I
A LES CONFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LES ENTITATS POLÍTIQUES SUBESTATALS (3 HORES)
Grup 1. Simulació sobre l’acció de les entitats polítiques subestatals i/o actors privats a la UE
Diego Borrajo (UPF)
Grup 2. Simulació sobre l’acció de les entitats polítiques subestatals i/o actors privats al Consell d’Europa.
Adrià Rodríguez (UPF)
Amb la col·laboració de:

TERCERA PART: BALANÇ I CLOENDA

SESSIÓ 7: BALANÇ DEL CURS I CONFERÈNCIA DE CLAUSURA (2 HORES)
Caterina Garcia (UPF)
Títol de la conferència i ponent pendent de confirmació

Calendari
Del 19 d’octubre al 24 de novembre.
01/06/2022

Inici del termini de presentació de candidatures

22/06/2022

Fi del termini de presentació de candidatures

01-30/09/2022 Confirmació de l’alumnat
19/10/2022

Sessió 1

26/10/2022

Sessió 2

02/11/2022

Sessió 3

09/11/2022

Sessió 4

16/11/2022

Sessió 5

23/11/2022

Sessió 6 (només presencial)

24/11/2022

Sessió 7 (només presencial)

Horari: de 15:00 a 18:00
Lloc
Curs en format presencial. Només es permetrà el format online per a les persones no residents a Catalunya. Les dues
últimes sessions seran únicament en format presencial.
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
Campus de la Ciutadella
(Universitat Pompeu Fabra)
Ramon Trias Fargas 25-27
Edifici Mercè Rodoreda 24, Aula 24.009

Places
Places restringides (45-50 places màxim) distribuïdes de la manera següent: 15 Generalitat, 15 entitats locals, 15 resta
d’entitats membres de DIPLOCAT, i 5 places de reserva.
Amb la col·laboració de:

Hores lectives
30

Matrícula
El curs és gratuït, amb un nombre de places limitat. La data límit per a la inscripció és el 22 de juny de 2022. Us podeu
inscriure enviant la vostra candidatura en un únic document pdf amb CV, carta de motivació i tota aquella documentació
que acredita els requisits d’admissió sobre titulació, coneixement d’idiomes i experiència laboral a l’adreça de correu
electrònic ibei@ibei.org.

Certificat
L’EAPC emetrà un certificat d’aprofitament al personal al servei de les administracions públiques catalanes que assisteixi
a un mínim del 80% de les sessions. L’assistència a les sessions 6 i 7 és obligatòria.

Responsable
Laia Mestres, responsable de relacions institucionals
lmestres@ibei.org
+34 935 423 027
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
Campus de la Ciutadella (UPF)
Ramon Trias Fargas 25-27. 08005 Barcelona (Spain)
Despatx 24.219
www.ibei.org

Organització
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Caterina Garcia, directora i coordinadora acadèmica del curs
Laia Mestres, responsable de relacions institucionals
Oficina de Gestió Acadèmica i Qualitat Docent

Amb la col·laboració de:

