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La Diputació i la Cambra de Barcelona creen un web per 

aglutinar i difondre tota la informació local 
 

 El nou web permet consultar on-line més de 300 estudis territorials de la 
província de Barcelona elaborats per les entitats locals o agents socioeconòmics i 
vinculats amb el desenvolupament local (economia, formació, demografia, 
mercat de treball, infraestructures, polígons, etc.). 

 
 

Barcelona, 7 de febrer de 2017.- La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de 
Barcelona han presentat avui el nou web www.estudislocals.cat que permet consultar 
on-line els diferents estudis socioeconòmics que fan referència a la demarcació de 
Barcelona i al seu territori. Actualment es poden consultar al voltant de 300 estudis 
locals de tots els àmbits territorials.  
 
La presentació ha anat a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
Miquel Valls, i del vicepresident 2n i president delegat de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. A continuació, Carme 
Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica del Gabinet d’Estudis Econòmics i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona ha fet la presentació pràctica 
del web d’Estudis Locals, i Jordi Boixader, Cap de la subsecció d’Innovació del 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, ha presentat l’Atles DEL. 
 
Tant la Diputació de Barcelona com la Cambra de Comerç de Barcelona comparteixen 
un objectiu comú en l’àmbit de la promoció econòmica, que és donar a conèixer la 
situació socioeconòmica dels territoris de la demarcació de Barcelona. Actualment, 
existeix un gran nombre d’entitats que elaboren estudis de caràcter territorial, però 
aquesta informació es troba molt dispersa per la xarxa o en ocasions no ha estat mai 
publicada, fet que dificulta la seva localització i divulgació. 
 
www.estudislocals.cat és una base de dades en línia en format plataforma-web, molt 
visual i pràctica, on es poden cercar i consultar els diferents estudis socioeconòmics 
territorials publicats els darrers anys, dins de l’àmbit de la demarcació de Barcelona. El 
cercador d’estudis permet fer una recerca lliure i/o avançada, a través de diversos 
paràmetres com són: territori (municipi, comarca, província i àmbits supramunicipals), 
any de publicació, font i temàtica.  
 
El web inclou l’accés al recurs AtlesDEL de la Diputació de Barcelona, un espai 
d’informació i debat sobre els models de desenvolupament local que combina 
enfocaments teòrics amb estratègies aplicades. Amb aquest recurs es faciliten a les 
entitats locals elements de suport a l’elaboració d’estratègies i propicia el debat sobre 
les opcions de futur dels municipis. 
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