
Curs
Màrqueting polític 
per a candidatures 
municipals. 
Formació intensiva.

Aprofita al màxim el teu potencial 
i guanya amb alcaldes.eu!



Presentació
Una formació concentrada on trobar les eines, recursos i tècniques per encarar la campanya 
electoral municipal de 2023. Pensada per a candidats i equips de campanya. Impartida per 
professionals de prestigi.

Objectius
El curs s’impartirà al llarg de 16 hores lectives a l’aula i oferirà eines i claus d’interpretació per a:

A més d’un taller pràctic 
opcional de 3 hores  
impartit per la periodista 
Núria Ramírez per adquirir 
habilitats comunicatives 
bàsiques per a parlar  
davant d’una càmera.

Gestionar l’aspecte relacional, 
tant amb l’electorat com amb 
els membres del propi equip 

en moments de tensió

Organitzar i gestionar  
la campanya

Definir una bona estratègia: 
diagnosi, DAFO, línies de missatge

Dominar el terreny tàctic:  
eines de comunicació política  

i electoral

Aprendre els consells 
i aprenentatges clau,  
per part dels experts

Saber el coneixement 
bàsic sobre eines digitals  

i xarxes socials



Metodologia
Lliurament de materials  
als assistents.

Docents experts en comunicació i màr-
queting polític, politòlegs, investigadors 
i ex-alcaldes i ex-alcaldesses de primer 
nivell nacional. 

Sessions presencials  
amb grups reduïts. 

Presentació per part de ponent i participació 
a partir de treball en comú i discussió de 
casos d’estudi.

Destinataris
El curs està pensat per a:

Membres d’equips  
de candidatura,  
futurs regidors i regidores

Candidats i candidates  
a eleccions municipals  
(nous o que repeteixin)

Comunicadors  
especialitzats  
en política

Certificació
En acabar el curs els participants que ho acreditin rebran:

Diploma acreditatiuUn certificat d’aprofitament



Setmana 1/ Setmana 2/

Continguts lectius
Programa intensiu. Les sessions tindran lloc al llarg de dues setmanes, seguint aquest esquema:

Divendres 7 d’octubre
de 2022, de 16h a 20h

Localització:  
Universitat Pompeu Fabra, 
Campus Ciutadella

Dissabte 8 d’octubre
de 2022, de 10h a 14h

Localització:  
Universitat Pompeu Fabra, 
Campus Ciutadella

Divendres 14 d’octubre
de 2022, de 16h a 20h

Localització:  
Universitat Pompeu Fabra, 
Campus Ciutadella

Dissabte 15 d’octubre
de 2022, de 10h a 14h

Localització:  
Universitat Pompeu Fabra, 
Campus Ciutadella

Jornada 3/

Proximitat amb 
l’electorat i gestió 
de l’equip
Com fer campanya al 
carrer. Com relacionar-se 
amb l’electorat. Com 
gestionar la pressió dins 
de l’equip en temps 
convulsos.

Ponents: 
Hble. Sr. Lluís Recoder 
Sra. Anna Rubí

Jornada 2/ 

Creació de la marca, 
relació amb mitjans 
i comunicació 
de crisi
Convèncer o fracassar. 
Recursos de presentació 
pública i llenguatge 
verbal i no verbal. Parlar 
amb els mitjans, parlar 
per als mitjans, parlar  
a través dels mitjans.  
Els recursos tàctics de 
les candidatures d’èxit 
i la gestió de les crisis. 

Ponents:  
Sr. José Ángel Abancens 
Sr. David Espinós

Jornada 1/ 

Estratègia, 
candidatura  
i programa
La definició de les 
claus d’una bona  
campanya electoral.  
De l’anàlisi externa a 
perfilar els missatges,  
i com planificar les  
accions en un període 
de temps determinat.

Ponents:  
Sr. Pau Canaleta 
Dr. Gabriel Colomé

Jornada 4/ 

Eines i recursos 
digitals de la 
candidatura
De la segmentació a la 
comunicació. Del debat 
públic al diàleg amb 
l’electorat a través de 
xarxes i Whatsapp.  
Què fer i què dir.  
Què cal evitar.

Ponents: 
Sra. Teresa Ciges 
Sr. Xavier Tomàs



Dr. Gabriel Colomé 
Professor de Ciència Política (UAB). 
Director del Màster de Màrqueting 
Polític (UAB). Secretari de direcció 
de l’ACOP. Director de l’ICPS.

Sra. Teresa Ciges
Periodista i consultora  
de comunicació política 
i estratègia digital. 

Sra. Anna Rubí
Coach d’alta direcció  
i especialista en gestió relacional.

Sr. Xavier Tomàs 
Politòleg. Especialista en eines 
digitals aplicades al món polític.

Hble. Sr. Lluís Recoder
Advocat. Alcalde de Sant Cugat 
(1999-2010) i Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat 
(2010-2012).

Sr. Pau Canaleta
Consultor en comunicació  
i professor de comunicació política.

Sr. José Ángel Abancens
Publicista i professor universitari. 
President de l’Associació Empresa-
rial de Publicitat (2008-2021)

Docents
El curs comptarà amb els següents ponents:

Sr. David Espinós
Assessor de comunicació, 
especialitzat en prevenció i gestió 
de crisis. Cofundador de Khimera.



Les sessions del curs tindran lloc a:

Universitat Pompeu Fabra, Campus Ciutadella
Carrer de Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona

Localització de les sessions

Les inscripcions es podran realitzar des de la 
pàgina web d’alcaldes.eu o bé enviant un correu 
electrònic a atencio@alcaldes.eu

Inscripció

Informació pràctica

Preus

390€
Públic  
general

340€
Subscriptors 
d’alcaldes.eu

185€ 

Preu especial 
(50% dte) per a 
estudiants en 
actiu de la UPF


