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L’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona 

Informe semestral. Gener – juny de 2021 

Els informes sobre l’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona es publiquen de forma 
semestral per donar comptes de la política municipal de relacions internacionals. L’informe 
s’organitza al voltant de les línies d’acció i objectius de la Mesura de Govern “Barcelona, Ciutat 
Global. Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023”. L’acció internacional de 
l’Ajuntament s’implementa des de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals sota el 
lideratge de la Tercera Tinència d’Alcaldia. Els informes donen cobertura a l’acció internacional 
duta a terme des de la Tercera Tinència i l’Alcaldia. 

Durant el primer semestre de 2021, l’acció internacional de l’Ajuntament s’ha centrat en dos 
grans àmbits: els fons europeus de recuperació i resiliència i la internacionalització de l’agenda 
digital del Govern. 

Al desembre de 2020, el Govern municipal i actors destacats de la ciutat van presentar 
l’estratègia “Barcelona, fem plans de futur”. El document identifica les àrees prioritats per 
impulsar transformacions urbanes via fons europeus i la maximització de les capacitats 
municipals per captar fons de les convocatòries Next Generation EU. Durant els mesos 
següents, el Govern s’ha centrat en explicar les prioritats i generar sinèrgies amb altres ciutats 
catalanes i europees.  

Així, la tercera tinenta d’alcaldia ha participat en una trobada amb els alcaldes de Lleida i 
Tarragona i l’alcaldessa de Girona per intercanviar parers i prioritats sobre els fons de 
recuperació. També s’ha reunit amb tinents d’alcaldia de ciutats com Florència, París, Londres 
o La Haia per contrastar estratègies i explorar oportunitats de cooperació. Així mateix, 
l’Alcaldessa, el primer tinent i la tercera tinenta han el pla de recuperació i els reptes de futur de 
la ciutat al cos consular de la ciutat, i també a representants de cambres de comerç 
internacionals. 

Pel que fa a l’agenda digital, se n’ha impulsat la internacionalització a través de quatre grans 
eixos estratègics.  

En primer lloc, l’establiment de mecanismes de cooperació en el marc dels fòrums 
internacionals de ciutat amb altres grans ciutats europees (París, Brussel·les, Londres, Gant).  

En segon lloc, s’ha donat a conèixer les polítiques i prioritats de Barcelona per una transició 
digital justa a nivell UE (amb reunions amb vicepresidenta Vestager i vicepresident 
Dombrovskis), ONU (participació en reunió amb l’Oficina de l’Enviat Especial per a Tecnologia 
de l’ONU) i Estats Units (participació en una conferència a Stanford University).  

En tercer lloc, s’ha articulat internament, via taula transversal de tots els departaments 
implicats, la incidència sobre la Llei de Serveis Digitals Europeus – de la mà de l’aliança de 
ciutats que impulsa Barcelona amb Amsterdam, París, Viena, Porto, Varsòvia i d’altres.  

Finalment, s’ha posat en marxa l’Observatori Global de IA Urbana, de la mà del CIDOB, els 
governs de Londres i Amsterdam, la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, i ONU-Hàbitat. 
L’Observatori té per objectiu la identificació i intercanvi de bones pràctiques en IA respectuosa 
amb drets humans a les ciutats, i l’elaboració d’eines de política pública útils per al 
desenvolupament d’IA ètica a les ciutats. 

 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_director_de_relacions_internacionals.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_director_de_relacions_internacionals.pdf
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1. Partenariats i aliances: Barcelona, ciutat global 
Reforçar les aliances estratègiques, a nivell local i internacional, per projectar 
Barcelona, la seva ciutadania i les polítiques municipals al món.  
 
Línies d’acció: 
 
P1.1. Reforçar les aliances estratègiques i potenciar projectes d’aprenentatge, 
de cooperació i de co-creació de polítiques conjuntes amb altres ciutats del 
món. 
 
Reunió de Directors de Relacions Internacionals i Coordinadors de la Unió de Ciutats 
Capitals Iberoamericanes. La Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) va 
celebrar el 16 de febrer la seva 16a Reunió de Directors de Relacions Internacionals i 
Coordinadors amb 50 participants de 29 ciutats. Es va convenir que, en el context 
actual, la feina feta en xarxes com aquesta té més valor que mai, en termes de 
cooperació, intercanvi de coneixements i projectes conjunts. L’estratègia futura 
passarà per reprendre els valors fundacionals de treball en xarxa, cooperació i 
programes de formació. Per part de Barcelona, que va estar representada per la 
Direcció de Relacions Internacionals, es va fer èmfasi en la necessitat de capitalitzar i 
materialitzar en projectes el coneixement que es genera en xarxa.    
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet comparteix el pla de recuperació de Barcelona amb les 
ciutats d’Eurocities.  L'11 de març, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en la 
reunió del Comitè Executiu Polític d’Eurocities, remarcant que "estem en contacte 
constant amb alcaldes i institucions de la Unió Europea per assegurar que els fons de 
recuperació arriben a les ciutats. Hem compartit el pla de recuperació de Barcelona 
amb els alcaldes i alcaldesses d'Estocolm, Florència, Leipzig, Gant i amb 
representants del Parlament i la Comissió". Paral·lelament, Eurocities va reivindicar 
que les ciutats han d’estar implicades en els plans nacionals de recuperació.   
 
Memòria de la participació de l'Ajuntament a Euocities durant l'any 2020. Durant el 
mes de març, el Programa Europa de la Direcció de Relacions Internacionals va 
finalitzar l’elaboració de la Memòria de la participació de l'Ajuntament de Barcelona a 
Euocities. 2020, feta a partir de les aportacions dels diferents operadors municipals 
que participen a la xarxa i que es va fer arribar a aquests el mes de març. Es tracta 
d'un document de 32 pàgines que sintetitza, entre d'altres, les iniciatives dutes a terme 
a nivell polític i tècnic, les declaracions adoptades i l'activitat dins dels diversos fòrums 
i grups de treball.  
 
Barcelona comparteix amb ciutats europees visions per a la recuperació dels centres 
urbans. Els dies 8 i 9 d’abril, el CIDOB i l’Ajuntament van organitzar, amb la 
col·laboració d’Eurocities, les sessions online “Cap a una recuperació sostenible del 
centre de la ciutat”. La sessió del dia 9 va oferir un diàleg moderat per Anna Lisa Boni, 
secretària general d'Eurocities, entre representants polítics de les ciutats participants, 
on van intervenir la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i càrrecs polítics d'Amsterdam, 
Florència, Gant, Ljubljana, Nantes i Praga. Es va presentar una versió preliminar de 
l’informe en que està treballant el programa Ciutats Globals del CIDOB a partir de la 
tasca del grup de treball que es va posar en marxa a finals de 2020 a iniciativa de 
l’Ajuntament.  
 
La comissionada Maria Truñó intercanvia experiències i polítiques educatives amb 
París. El 21 d'abril, la comissionada Maria Truñó va tenir una reunió virtual amb Patrick 
Bloche, tinent d'alcaldia d’Educació, Primera infància, Famílies i Nous aprenentatges 
de París, en la qual va dialogar i intercanviar experiències i polítiques sobre temes 

http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMEAAJwX7I8AAAAAg14AAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgZCiLahzXtm-YTRO982Q5SksKHAAV5Bc/43/tfgAJUg4ATJootIoTbCarA/aHR0cHM6Ly9hanVudGFtZW50LmJhcmNlbG9uYS5jYXQvcmVsYWNpb25zaW50ZXJuYWNpb25hbHNpY29vcGVyYWNpby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21lbW9yaWFfZXVyb2NpdGllc19iY25fMjAyMC5wZGY
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMEAAJwX7I8AAAAAg14AAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgZCiLahzXtm-YTRO982Q5SksKHAAV5Bc/43/tfgAJUg4ATJootIoTbCarA/aHR0cHM6Ly9hanVudGFtZW50LmJhcmNlbG9uYS5jYXQvcmVsYWNpb25zaW50ZXJuYWNpb25hbHNpY29vcGVyYWNpby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21lbW9yaWFfZXVyb2NpdGllc19iY25fMjAyMC5wZGY
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AVEAAC0DXO4AAAABhrQAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgi-hngB-OPKkFR-2KoZBxWQKfMgAV5Bc/18/9qgqXm0sjyRSft7tGnXFwA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2VuL2V2ZW50cy90aGVtYXRpY19saW5lc19vZl9yZXNlYXJjaC9nbG9iYWxfY2l0aWVzX2FuZF9tZXRyb3BvbGlzZXMvY2l0eV90b19jaXR5X29ubGluZV9kaWFsb2d1ZV90b3dhcmRzX2Ffc3VzdGFpbmFibGVfY2l0eV9jZW50cmVfcmVjb3Zlcnk
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AVEAAC0DXO4AAAABhrQAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgi-hngB-OPKkFR-2KoZBxWQKfMgAV5Bc/18/9qgqXm0sjyRSft7tGnXFwA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2VuL2V2ZW50cy90aGVtYXRpY19saW5lc19vZl9yZXNlYXJjaC9nbG9iYWxfY2l0aWVzX2FuZF9tZXRyb3BvbGlzZXMvY2l0eV90b19jaXR5X29ubGluZV9kaWFsb2d1ZV90b3dhcmRzX2Ffc3VzdGFpbmFibGVfY2l0eV9jZW50cmVfcmVjb3Zlcnk
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com el suport a la petita infància, els programes extraescolars o els entorns escolars 
pacificats. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet proposa construir una nova agenda amb els països 
llatinoamericans en una trobada amb el copresident de l'Assemblea Parlamentària 
Euro-Llatinoamericana. El 3 de maig, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en 
una trobada, organitzada per Casa Amèrica Catalunya i l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona amb ocasió del dia d’Europa, amb Javi López, copresident de 
l'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana (Eurolat) del Parlament Europeu, i el 
cos consular dels països d’Amèrica Llatina i el Carib. Bonet va dir que l'agenda 
llatinoamericana de Barcelona ha perdut pes en l'última dècada i que "és hora de 
construir una nova agenda de futur. Volem obrir nous espais d'intercanvi per abordar 
els reptes comuns: transició digital, ecològica, desigualtats".  
 
El tinent d’alcaldia Joan Subirats intercanvia experiències i visions sobre recerca i 
ciència amb Munic. El 10 de maig, el tinent d’alcaldia Joan Subirats va mantenir una 
reunió amb Clemens Baumgärtner, cap del Departament de Treball i 
Desenvolupament Econòmic de Munic, amb l'objectiu d'intercanviar experiències i 
polítiques en matèria de ciència, recerca i universitats. Un dels punts rellevants de la 
trobada: el foment de la relació entre la recerca universitària i el sector econòmic i 
empresarial de les ciutats. 
  
L’alcaldessa dialoga amb l'alcalde de Milà sobre el futur de les ciutats. El 27 de 
maig, l’alcaldessa va dialogar de forma telemàtica a la Casa Seat amb l’alcalde de 
Milà, Giuseppe Sala, en el marc del programa Guest Cities, concretament en el debat 
"El futur cultural de les ciutats entre cultura i mobilitat". La xerrada va formar part de 
l'esdeveniment "Futura" organitzat pel Consolat General d'Itàlia en col·laboració amb 
diverses entitats. Van debatre sobre els reptes de futur de les dues ciutats en àmbits 
com la mobilitat o l'economia circular, un any després d’una trobada promoguda pel 
Consolat i amb l’experiència de gestió Covid.  
 
L’alcaldessa posa en valor la cooperació entre ciutats en una conferència a la London 
School of Economics. El 8 de juny, l’alcaldessa va oferir la conferència online “La 
resposta de les grans ciutats als reptes del segle XXI”, organitzada per la London 
School of Economics en el marc de la seva iniciativa “Shaping the Post-Covid World” i 
conduïda pel professor Ricky Burdett. Ada Colau va remarcar la importància de la 
creativitat i de la cooperació entre ciutats per fer front a la manca de recursos dels 
governs locals, destacant el treball de Barcelona en xarxes com CGLU, Metropolis o 
C40. També va recordar que Barcelona col·labora de forma estreta amb diverses 
ciutats del món com ara Londres, París o Amsterdam, amb les quals treballa 
conjuntament i intercanvia solucions en temes com la mobilitat o l’habitatge. 
 
La Direcció de Relacions Internacionals rep a la primera delegació des de l’inici de la 
pandèmia. Els dies 28 i 29 de juny, el tinent d’alcaldia responsable de transports de 
Praga, Adam Scheinherr, va visitar Barcelona amb una delegació tècnica per conèixer 
l’experiència de la ciutat en diversos temes: Zona de Baixes Emissions; sistema 
d’aparcament públic; xarxa del Tram; funicular; espai públic dedicat als vianants; 
plantació d’arbres. Es va tractar de la primera delegació rebuda per la Direcció de 
Relacions Internacionals des de l'inici de la pandèmia. 
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P1.2. Establir una agenda de treball amb les institucions de la Unió Europea per 
a reforçar el paper transformador de Barcelona i maximitzar les oportunitats 
polítiques i financeres de la ciutat a nivell europeu. 
 
Accions posteriors a la presentació del pla per captar fons europeus “Barcelona, fem 
plans de futur” 
En el context del pla municipal per captar fons europeus de recuperació i assolir un 
model de ciutat més sostenible  “Barcelona, fem plans de futur”, presentat el 15 de 
desembre de 2020 en un acte presidit per l’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia 
Jaume Collboni, posteriorment es van dur a terme accions relacionades:  

- Trobada amb els alcaldes de Lleida, Girona i Tarragona. En el marc de la XXX 
Jornada del Consell Català del Moviment Europeu, el 25 de gener la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet va parlar sobre els fons Next Generation amb els alcaldes 
de Lleida, Girona i Tarragona: "l'encertarem si ho fem junts i ho entomem com 
a projecte de país. La transició ecològica i digital ho són".  

- Crida a la inversió estrangera per accelerar la recuperació econòmica aprofitant 
els Fons Europeus. El tinent d’alcaldia Jaume Collboni va rebre el 26 de gener 
a l'Ajuntament a representants de les cambres de comerç i oficines 
comercials d’Alemanya, Bèlgica-Luxemburg, França, Itàlia, Regne Unit, 
Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Àustria i Holanda. 

- Reunions amb ciutats europees. Durant el mes de gener es van mantenir 
reunions amb diverses ciutats per saber com s'estan preparant per a la 
recuperació, tant preparant-se per als fons europeus com per a la 
transformació digital:  

a. Florència. El 13 de gener, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir 
virtualment amb Cecilia Del Re, tinenta d'alcaldia de Florència, 
destacant que ambdues ciutats “comparteixen el repte d'aprofitar els 
fons europeus per diversificar l'economia local i fer-la més sostenible”. 

b. La Haia. El 15 de gener, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat 
Michael Donaldson es van reunir amb Saskia Bruines, regidora 
d'Economia, Internacional i Serveis de l’Ajuntament de La Haia. La 
tinenta va destacar que ambdues ciutats “comparteixen un projecte de 
ciutat digital centrada en les persones que passa per Europa”, detallant 
elements com 5G social, Intel·ligència Artificial ètica, inclusió digital, 
dades com a bé comú i digitalització dels serveis públics. 

c. Londres. El 26 de gener, els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Laia 
Bonet es van reunir virtualment amb Rajesh Agrawal, tinent d'alcaldia 
d'Economia de Londres, amb l'objectiu de compartir estratègies per a la 
reactivació econòmica i treballar junts per afrontar la crisi i "reimaginar 
les nostres ciutats".   

d. Leipzig. El 27 de gener, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir 
amb Thomas Fabian, tinent d'alcaldia de Leipzig, per tal de conèixer 
com s'estan preparant altres ciutats europees per rebre els fons de  
recuperació: "ens ajudarà a aprofitar-los millor a Barcelona".  

 
L'Ajuntament inicia una ronda de contactes amb agents de la ciutat per compartir 
l’estratègia dels fons europeus. El tinent d’alcaldia Jaume Collboni va iniciar durant la 
primera setmana de febrer una ronda de contactes amb els agents econòmics i socials 
de la ciutat per compartir l’estratègia de Barcelona de cara a aconseguir finançament 
de projectes a través dels Fons Europeus Next Generation. Les dues primeres 
reunions, a les quals també van assistir Laia Bonet i la comissionada Raquel Gil, es 
van fer amb representants d’UGT i CCOO de Catalunya.  
 
Els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Laia Bonet participen a la presentació de 
l’enquesta sobre Fons Next Generation de l’IESE. Els tinents d'alcaldia Jaume Collboni 
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i Laia Bonet van participar el 4 de febrer en la presentació de l’enquesta “Fons Next 
Generation EU: Set eixos per impulsar l’economia de la regió metropolitana de 
Barcelona” de l’IESE Business School.  
 
L’Ajuntament subratlla la importància dels fons europeus per a Barcelona. El 16 de 
juny, la Comissió Europea va donar llum verda al Pla Nacional de Recuperació i 
Resiliència presentat per Espanya per a l’execució dels Fons Next Generation EU. En 
aquest context, l’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni van 
destacar la importància dels fons europeus per a les ciutats i per a Barcelona en dos 
dels esdeveniments més importants del mes de juny:  

- L’alcaldessa a la reunió anual del Cercle d’Economia. Ada Colau va destacar, 
durant l’obertura de la reunió anual del Cercle d’Economia, que va tenir lloc el 
mateix dia 16, la rellevància de l’arribada dels fons europeus, situant-los com 
una gran oportunitat per fer un salt en els objectius que ja té plantejats la ciutat 
per afrontar la transició digital i ecològica.  

- Tinent d’alcaldia Jaume Collboni al Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia. En el marc 
del fòrum, el 19 de juny Jaume Collboni va participar en la taula “Next 
Generation EU i el futur de les ciutats” on va remarcar que “les ciutats hem de 
ser protagonistes en la reconstrucció. No només volem tenir un paper 
gestionant els fons europeus, sinó també que se'ns escolti a l'hora de definir 
objectius”.  

 
 
P1.3. Apostar pel municipalisme internacional i incidir en les agendes globals 
per reforçar el paper de les ciutats en la governança mundial, a través de les 
xarxes municipalistes. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet participa en la reunió del Consell polític pel dret a la 
ciutat de CGLU. El 9 de febrer es va reunir per primer cop el Consell Polític sobre el 
Dret a al Ciutat i Territoris Inclusius amb la nova estructura que es va definir durant el 
passat Consell Mundial de CGLU. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet en forma part com a 
assessora després de l’acord al que es va arribar amb CGLU, a través del qual es 
donarà més visibilitat a la xarxa durant l’SCEWC 2021.  
 
L'alcaldessa parla sobre l'estatus d'observadora de CGLU davant l'ONU en la reunió 
de presidència de la xarxa. El 22 de febrer es va celebrar la reunió de presidència de 
CGLU en el marc del seu retir anual. L'alcaldessa, enviada especial de CGLU davant 
les Nacions Unides, va aprofitar la seva intervenció per informar sobre les iniciatives 
dutes a terme per aconseguir que l'ONU reconegui a CGLU l'estatus d'Observadora 
Permanent davant l'Assemblea General i per presentar la capitalitat mundial de 
l'alimentació sostenible de Barcelona 2021. També va recordar que les ciutats han de 
col·laborar com a sòcies per a la transformació de la governança internacional.  
 
 
P1.5. Aprofundir de manera estratègica les relacions amb el cos diplomàtic i les 
comunitats estrangeres a Barcelona. 
 
Reunions de l’alcaldessa amb el cos diplomàtic 

- El 18 de gener l’alcaldessa va rebre l’ambaixador de Portugal, Joao Mira 
Gomes, en motiu del torn de la presidència de la UE que ostentava el país fins 
al mes de juny. 

- El 21 de gener l’alcaldessa va rebre a l'ambaixador d’Itàlia, Riccardo Guariglia, 
destacant les estretes relacions que Barcelona manté amb moltes ciutats 
d'Itàlia i el fet que la ciutat sigui “la segona casa de milers de veïns i veïnes 
italianes, la principal comunitat europea de la nostra ciutat”. 
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- El 26 de gener l’alcaldessa es va reunir amb el nou cònsol general de França, 
Olivier Ramadour.  

- El 17 de febrer, l’alcaldessa i els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Laia Bonet 
van rebre a l'Ajuntament al nou cònsol del Japó, Yasushi Sato. Es va posar en 
valor la cooperació amb ciutats com Tòquio, Kobe o Fukuoka i que "seguirem 
aprofundint els vincles econòmics, culturals i tecnològics amb un país clau per 
a la ciutat". 

- El 10 de març, l’alcaldessa i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet van rebre a 
l'Ajuntament a l'ambaixador de Suïssa a Espanya, Hanspeter Mock, i al cònsol 
d'aquest país a Barcelona amb l'objectiu de seguir reforçant els vincles. Bonet 
va destacar que a Barcelona i l'àrea metropolitana hi ha unes 140 empreses 
helvètiques, com Nestlé o Novartis, que generen ocupació de qualitat.  

- El 13 de maig, l’alcaldessa i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet van rebre a 
l'Ajuntament a Hugh Elliott, ambaixador del Regne Unit, i a Lloyd Milen, cònsol 
general d'aquest país a Barcelona, amb els quals van comentar temes com la 
relació amb el Regne Unit després del Brexit i la feina conjunta per portar 
l’agenda digital de Barcelona a la COP26 de Glasgow (més informació al punt 
4.1).  
 

Reunions de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet amb el cos diplomàtic.  A banda de les 
reunions mencionades al punt anterior, durant el primer semestre de 2021 la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet es va reunir amb diversos cònsols i representants diplomàtics, 
com la nova cònsol general de Turquia, el nou cònsol general de França o el cònsol 
general de l’Argentina. També va mantenir una trobada amb l’Ambaixada Britànica per 
col·laborar amb l’Oficina d’Exteriors i de la Commenwealth del Regne Unit, amb 
l’objectiu d’identificar projectes d’interès comú de l’àmbit de la transició digital i 
ecològica, en el marc de la presidència britànica de la COP26. 
 
L’alcaldessa felicita l’inici del nou any xinès. L'11 de febrer, l’alcaldessa va felicitar 
l’inici del nou any xinès a les 17.00 h (coincidint amb les 00.00 h del dia 12 a la Xina, 
moment de canvi a l’any 4719 del seu calendari tradicional, l’Any del Bou) en un acte 
virtual organitzat per l’Associació d’Artistes Huaxing Barcelona, la Fundació Institut 
Confuci de Barcelona i Casa Àsia amb el suport de l’Ajuntament i del Consolat General 
de la República de Xina. L'alcaldessa i la cònsol Lin Nan van gravar el missatge 
conjuntament al Saló de Cent, on van gaudir d’una breu rua amb personatges festius 
de la cultura popular xinesa i catalana.  
 
L'Ajuntament reuneix el Cos Consular de la ciutat per compartir els reptes de futur, un 
any després de la pandèmia. L’alcaldessa Ada Colau va presidir el 16 de març una 
reunió amb el Cos Consular de la ciutat on també van participar els tinents d’alcaldia 
Jaume Collboni i Laia Bonet. L’objectiu principal de la trobada, que va reunir a 66 
cònsols tant de forma presencial al Saló de Cent com de forma telemàtica, va ser 
analitzar i compartir la situació actual i els reptes de futur de la ciutat, després d’un any 
marcat per la crisi de la Covid.  
 
L’Ajuntament i l’ambaixada de l’Índia treballen per obrir un consolat d'aquest país a 
Barcelona. Els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Laia Bonet es van reunir el 20 d’abril 
amb el nou ambaixador de l’Índia a Espanya, Sanjay Verma, amb l’objectiu de millorar 
la relació entre Barcelona i les principals ciutats del país asiàtic. També es va 
compartir la voluntat d’obrir una seu consolar a Barcelona, possibilitat per a la qual es 
començarà a treballar per tal que esdevingui una realitat en un termini de dos anys. 
 
L’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet s'acomiaden de la cònsol 
general de la Xina. L’alcaldessa i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet van fer el 28 d’abril 
una reunió virtual per acomiadar a la cònsol general de la Xina, Lin Nan, que l'1 de 
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maig finalitzava la seva missió diplomàtica a Barcelona. Durant la reunió van repassar 
els quasi quatre anys de treball i col·laboració intensa amb l’Ajuntament, especialment 
durant l’inici de la pandèmia: Bonet va remarcar que la cooperació amb el consolat va 
ser essencial per a l'arribada de material sanitari de ciutats xineses. Anteriorment, el 
dia 15, Lin Nan es va reunir amb el tinent d’alcaldia Albert Batlle.  
 
Concert i activitats del Dia d'Europa. El 12 de maig, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va 
donar la benvinguda al concert del Dia d'Europa, que es va celebrar al Saló de Cent 
a càrrec del grup Lina_Raül Refree. Com cada any, es va organitzar amb la 
col·laboració del Consell Català del Moviment Europeu i enguany, en el marc de la 
presidència portuguesa del Consell Europeu, del Consolat General de Portugal. D'altra 
banda, els dies 10 i 11 de maig es va oferir el monòleg “La idea d’Europa” i la 
conversació “Perifèries d’Europa: món eslau i Portugal”, activitats organitzades 
per Biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de la Direcció de Relacions 
Internacionals.  
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el tinent d’alcaldia Albert Batlle aborden la campanya 
d’estiu sobre seguretat ciutadana amb el Cos Consular. El 17 de maig, la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet i el tinent d’alcaldia Albert Batlle van mantenir al Saló de Cent 
una trobada amb una trentena de cònsols per compartir les perspectives turístiques 
que s’obren per aquest estiu i les mesures de prevenció i seguretat. També es va 
presentar la App Check Barcelona, que s’ha desenvolupat per millorar la gestió fluxos 
de visita als diferents espais turístics.  
 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet participa en l'acte del 110 aniversari de Casa Amèrica 
Catalunya. El 26 de maig, Casa Amèrica Catalunya va celebrar el seu 110 aniversari 
amb la conferència online de José Mujica 'Nosaltres i el que vindrà'. Laia Bonet va 
intervenir en l'acte, destacant que la institució "ha estat i serà pedra angular de la 
vocació llatinoamericana de Barcelona". També va intervenir Elisabet Nebreda, 
presidenta del Patronat de la Fundació Casa Amèrica Catalunya i secretària d'Acció 
Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet assisteix a la inauguració del Consolat de Filipines. El 
7 de juny es va inaugurar el Consolat General de Filipines. La tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet va remarcar que "la reobertura representa una aposta estratègica per la ciutat. 
Però, sobretot, per una comunitat filipina de més de 10.000 residents que 
contribueixen decisivament a la vida als barris." 
 
Els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Laia Bonet donen la benvinguda al nou cònsol 
general de la Xina. El 29 de juny, Jaume Collboni i Laia Bonet es van reunir en el marc 
del MWC amb Zhu Jingyang, nou cònsol general de la Xina a Barcelona. Collboni va 
remarcar que "Barcelona i la Xina tenen una relació estratègica molt important, i la 
seva activa participació en el MWC 2021 és una bona mostra d'això", en tant que 
Bonet va recordar l'aposta comuna per "la transformació digital com a motor de 
desenvolupament".  
 
 
P1.7. Impulsar la capitalitat euromediterrània de Barcelona. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet es reuneix amb el secretari general de la Unió per la 
Mediterrània. El 8 de febrer, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir amb Nasser 
Kamel, secretari general de la Unió per la Mediterrània, amb l'objectiu de seguir 
treballant per reforçar el paper de Barcelona a la Mediterrània després de la celebració 
del 25è aniversari del Procés de Barcelona l’any 2020. Es va acordar impulsar "una 
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agenda comuna basada en la igualtat, el desenvolupament sostenible i la cultura". 
Kamel va anunciar que els membres de la UpM han designat el dia 28 de novembre 
com a Dia Internacional de la Mediterrània. 
 
L’alcaldessa Ada Colau i l’alcalde Joan Ribó protagonitzen la conferència "Barcelona i 
València, Eix Mediterrani?". El 20 de maig, l’alcaldessa Ada Colau i l'alcalde de 
València, Joan Ribó, van protagonitzar la conferència anual de la Fundació Catalunya 
Europa, "Barcelona i València, Eix Mediterrani?". Es va centrar en aspectes com l’estat 
del municipalisme amb especial atenció a la pandèmia o en les relacions entre 
València i Barcelona i el potencial d’una aliança mediterrània. 
 
 
P1.9. Promoure la reflexió i pensament especialitzat sobre el paper de 
Barcelona a l’escena internacional, donant suport a institucions i promovent 
iniciatives. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet destaca la cooperació entre ciutats al seminari War & 
Peace del CIDOB. El 23 de gener, Laia Bonet va intervenir al seminari War & Peace in 
the 21st Century, on es va oferir la preestrena del documental del CIDOB ‘Bouncing 
back. World politics after the pandemic’. Bonet va destacar que la cooperació entre 
ciutats funciona contra la crisi, la importància de les cures, l'agenda climàtica i els drets 
digitals, i que la recuperació serà urbana i cal que els ajuntaments puguem decidir.  
 
El CIDOB presenta al personal de l'Ajuntament el seu informe sobre els temes que 
marcaran el 2021. El 28 de gener, el CIDOB va oferir als equips municipals implicats 
en l'acció exterior la presentació del seu informe "El món el 2021: deu temes que 
marcaran l’agenda internacional" amb l'objectiu de debatre i reflexionar col·lectivament 
sobre els temes clau de l'acció internacional de l'Ajuntament. Laia Bonet va conduir la 
presentació, que va estar a càrrec de Pol Morillas, Eduard Soler i Agustí Fernández de 
Losada. 
 
El programa Ciutats Globals del CIDOB presenta a l'Ajuntament la seva agenda de 
recerca per a 2021. El Saló de Cent va acollir el 4 de maig el seminari “Cap a la 
recuperació i transformació europees: innovacions urbanes per al Next Generation 
EU”, presidit per Laia Bonet i el director del CIDOB, Pol Morillas, i on van participar 
els comissionats Miquel Rodríguez i Michael Donaldson i els equips del programa 
Ciutats Globals i de Relacions Internacionals, a més d’altres experts convidats. Laia 
Bonet va aprofitar per reclamar que els fons europeus serveixin per finançar projectes 
d’innovació urbana per transformar les ciutats. L'agenda de recerca 2021 del 
programa: el paper de les ciutats en la governança global i els seus principals reptes 
socioeconòmics i mediambientals.  
 
 
2. Prosperitat: Barcelona, capital de l’humanisme tecnològic 
Posicionar Barcelona com a hub científic i tecnològic que promou un model de 
desenvolupament tecnològic amb les persones al centre, i amb incidència sobre 
l’agenda digital i d’innovació europea i internacional.  
 
Línies d’acció: 
 
P2.1. Impulsar accions, aliances i estratègies dirigides a fomentar una agenda 
digital basada en l’humanisme tecnològic, especialment en relació a la Unió 
Europea i en el marc del Fòrum de la Societat del Coneixement d’Eurocities, així 
com de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals. 
 

http://xn7v9.mjt.lu/lnk/AUcAACEsTJYAAAAANywAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgF_DPbQvTz16WRQa1zJ1QN8VgJAAV5Bc/35/xVSDaDZH4htZ6KlZIzzXVA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2FjdGl2aWRhZGVzL2xpbmVhc19kZV9pbnZlc3RpZ2FjaW9uX3RlbWF0aWNhcy9nZW9wb2xpdGljYV9nbG9iYWxfeV9zZWd1cmlkYWQvd2FyX3BlYWNlX2luX3RoZV8yMXN0X2NlbnR1cnlfcHJlZXN0cmVub19kZWxfZG9jdW1lbnRhbF9ib3VuY2luZ19iYWNrX3dvcmxkX3BvbGl0aWNzX2FmdGVyX3RoZV9wYW5kZW1pYw
http://xn7v9.mjt.lu/lnk/AUcAACEsTJYAAAAANywAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgF_DPbQvTz16WRQa1zJ1QN8VgJAAV5Bc/35/xVSDaDZH4htZ6KlZIzzXVA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2FjdGl2aWRhZGVzL2xpbmVhc19kZV9pbnZlc3RpZ2FjaW9uX3RlbWF0aWNhcy9nZW9wb2xpdGljYV9nbG9iYWxfeV9zZWd1cmlkYWQvd2FyX3BlYWNlX2luX3RoZV8yMXN0X2NlbnR1cnlfcHJlZXN0cmVub19kZWxfZG9jdW1lbnRhbF9ib3VuY2luZ19iYWNrX3dvcmxkX3BvbGl0aWNzX2FmdGVyX3RoZV9wYW5kZW1pYw
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMcAAFgdg3EAAAAHKbwAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgtNdOSmAcqXq-TLikDwOIh7R30gAV5Bc/30/DFAAG50cVCQH33gO_w1vOw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2FjdGl2aWRhZGVzL2xpbmVhc19kZV9pbnZlc3RpZ2FjaW9uX3RlbWF0aWNhcy9jaXVkYWRlc195X21ldHJvcG9saXNfZ2xvYmFsZXMvaGFjaWFfbGFfcmVjdXBlcmFjaW9uX3lfdHJhbnNmb3JtYWNpb25fZXVyb3BlYXNfaW5ub3ZhY2lvbmVzX3VyYmFuYXNfcGFyYV9lbF9uZXh0X2dlbmVyYXRpb25fZXU
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMcAAFgdg3EAAAAHKbwAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgtNdOSmAcqXq-TLikDwOIh7R30gAV5Bc/30/DFAAG50cVCQH33gO_w1vOw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2FjdGl2aWRhZGVzL2xpbmVhc19kZV9pbnZlc3RpZ2FjaW9uX3RlbWF0aWNhcy9jaXVkYWRlc195X21ldHJvcG9saXNfZ2xvYmFsZXMvaGFjaWFfbGFfcmVjdXBlcmFjaW9uX3lfdHJhbnNmb3JtYWNpb25fZXVyb3BlYXNfaW5ub3ZhY2lvbmVzX3VyYmFuYXNfcGFyYV9lbF9uZXh0X2dlbmVyYXRpb25fZXU
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMcAAFgdg3EAAAAHKbwAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgtNdOSmAcqXq-TLikDwOIh7R30gAV5Bc/30/DFAAG50cVCQH33gO_w1vOw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkb2Iub3JnL2FjdGl2aWRhZGVzL2xpbmVhc19kZV9pbnZlc3RpZ2FjaW9uX3RlbWF0aWNhcy9jaXVkYWRlc195X21ldHJvcG9saXNfZ2xvYmFsZXMvaGFjaWFfbGFfcmVjdXBlcmFjaW9uX3lfdHJhbnNmb3JtYWNpb25fZXVyb3BlYXNfaW5ub3ZhY2lvbmVzX3VyYmFuYXNfcGFyYV9lbF9uZXh0X2dlbmVyYXRpb25fZXU
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La tinenta d’alcaldia Laia Bonet comparteix amb París els reptes per una transició 
digital justa. El 3 de març, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat Michael 
Donaldson es van reunir amb Penelope Komites-Valadares, tinenta d'alcaldia 
d'Innovació de París, per debatre sobre temes com innovació per a la sostenibilitat, 
intel·ligència artificial ètica i regulació de plataformes digitals. Bonet va destacar que 
París i Barcelona comparteixen reptes per una transició digital justa. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet dialoga amb Gant sobre aspectes del model de dades i 
les polítiques públiques. El 10 de març, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat 
Michael Donaldson es van reunir virtualment amb Sofie Bracke, tinenta d'alcaldia de 
Gant, remarcant que amb Gant es treballa "conjuntament a nivell europeu per un 
model de dades on la ciutadania mantingui el control de la privacitat i les institucions 
públiques puguem reforçar les polítiques públiques".   
 
El comissionat Miquel Rodríguez parla sobre projectes de Digital Twins amb 
ciutats europees. El 29 de març, el comissionat Miquel Rodríguez va representar a 
Barcelona en un diàleg organitzat per Eurocities i la Fondazione Innovazione Urbana 
de Bolonya on ciutats com Rotterdam, Rennes i Hèlsinki van compartir les seves 
experiències en projectes de Digital Twins. El comissionat va destacar que es tracta 
d'una "oportunitat per millorar les polítiques públiques i assolir un futur sostenible, 
l'Agenda 2030". 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet dialoga sobre el model de digitalització amb 
Brussel·les. El 13 d'abril, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat Michael 
Donaldson es van reunir amb Fabian Maingain, regidor d’Afers Econòmics, Ocupació, 
Smart City i Simplificació Administrativa de Brussel·les. Bonet va remarcar que es van 
plantejar "intercanvis molt interessants per enfortir la cooperació Brussel·les-Barcelona 
en matèria de política digital" i que "impulsar un model de digitalització ètica a la UE 
requereix aliances amb altres ciutats". 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet transmet la realitat urbana a la ponent de la Llei de 
Serveis Digitals del Parlament Europeu. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet, en tant que 
presidenta del Knowledge Society Forum d’Eurocities, es va reunir el 27 d’abril amb 
l’eurodiputada Christel Schaldemose, ponent de la Llei de Serveis Digitals (DSA). 
L'objectiu: presentar les esmenes que des de la City Alliance on Short Term Holiday 
Rental s’han fet a la llei; els serveis digitals tenen un gran impacte en les ciutats. Van 
participar també Wenke Christoph, secretària permanent d’Habitatge del Senat de 
Berlín, i Peter Florianschutz, cap del Comitè d’Assumptes Europeus i Internacionals de 
l’Assemblea de Viena. Bonet va destacar que "la UE fa lleis que afecten directament la 
ciutadania i que sovint passen desapercebudes. La Llei de Serveis Digitals és un 
d'aquests casos".  
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet participa en la presentació del laboratori 5G "Hack The 
Hospital - Barcelona-Boston". El 10 de maig, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va 
participar en la presentació de “Hack the Hospital - 5G Transatlantic Lab 2021 
Barcelona-Boston”, hackathó organitzada per Mobile World Capital Barcelona amb la 
col·laboració de Garage Stories, l’Hospital de Sant Joan de Déu i Boston Children’s 
Hospital, a més del recolzament de diverses entitats, entre les quals l’Ajuntament. 
Bonet va destacar que les tecnologies basades en 5G i la realitat estesa poden 
contribuir a millorar les hospitalitzacions d'adolescents. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet presenta les polítiques digitals de Barcelona en una 
conferència de la Universitat de Stanford. El 19 de maig, la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet va participar en la conferència "2021 Tech & Racial Equity Conference: Anti-
Racist Technologies for a Just Future", on va presentar les polítiques digitals de 
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Barcelona destacant que "treballem per una transició digital justa: inclusió digital, 
Intel·ligència Artificial ètica, igualtat de gènere en el sector tecnològic".   
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet explica les polítiques digitals de Barcelona al 
vicepresident econòmic de la Comissió Europea i a diverses ciutats europees. 
El 16 de juny, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en la reunió de l'Excom 
polític d’Eurocities amb Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu d'”Una economia 
que funcioni per a les persones” i comissari de comerç de la CE. Bonet va explicar les 
polítiques digitals de Barcelona en la trobada, on també van participar els 
alcaldes/esses de Florència, Estocolm, Varsòvia, Rotterdam i altres ciutats. Va 
subratllar que "la transformació i innovació digital és clau per a una recuperació verda i 
justa". 
 
Barcelona, Londres i Amsterdam creen l’Observatori Global d’Intel·ligència Artificial per 
facilitar l’aplicació de sistemes ètics de IA a les ciutats. Barcelona, Londres i 
Amsterdam van presentar el 30 de juny l’Observatori Global d’Intel·ligència Artificial, 
una nova eina per controlar l’aplicació ètica de la IA a les ciutats. Es tracta d’una 
iniciativa impulsada en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, fundada el 
2018 per les ciutats de Barcelona, Amsterdam i Nova York, i que comptarà amb la 
col·laboració d’ONU-Hàbitat i el CIDOB. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va afirmar que 
l’Observatori "ens permetrà aprendre de ciutats que, com Barcelona, són pioneres en 
aquest àmbit, i també facilitar l’aplicació de criteris ètics de IA a les que tot just 
comencen”.  
 
 
P2.2. Acompanyar les accions de projecció internacional de la ciutat per atraure 
talent i oportunitats, i facilitar contactes, intercanvis i aliances amb altres ciutats 
i xarxes per fomentar la dimensió econòmica de la ciutat i la internacionalització 
de les seves empreses com a eix del desenvolupament econòmic local. 
 
L’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni es reuneixen amb el 
secretari d'Estat de l'Espanya Global. El secretari d'Estat Manuel Muñiz va visitar 
Barcelona el 23 i 24 de març amb l'objectiu principal d'intensificar la presència de la 
ciutat en l'estratègia exterior d'Espanya i en la projecció de la reputació de país, amb 
especial atenció a la diplomàcia econòmica i tecnològica. El dia 24 es va reunir amb 
l’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni a l'Ajuntament. Van  
compartir l'estat de les iniciatives de certificat Covid de la UE i l'OCDE i el seu impacte 
en el sector turístic, van valorar línies de coordinació per contribuir a l'impuls de la 
imatge de Barcelona a l'exterior, i van analitzar projectes dels quals formen part 
conjuntament, com Casa Àsia. Muñiz va presentar en aquesta entitat la nova 
Estratègia d'Acció Exterior 2021-2024.  
 
L’Ajuntament presenta les jornades internacionals Barcelona reAct, diàleg per reactivar 
una ciutat més competitiva i resilient. El tinent d’alcaldia Jaume Collboni i l’expert 
internacional en desenvolupament urbà Greg Clark van presentar el 17 de març les 
jornades Barcelona ReAct, que oferirien del 13 al 16 d’abril un ampli ventall d’actors 
que representen les tendències i els moviments socials amb què la ciutat vol establir 
sinergies i compartir el projecte de recuperació econòmica per als propers anys.  
 
L’alcaldessa es reuneix amb John Hoffman per preparar el retorn del Mobile World 
Congress. El 16 d'abril, l'alcaldessa i John Hoffman, conseller delegat de GSMA, van 
mantenir una reunió de treball a l’Ajuntament per avançar en la preparació de la nova 
edició del Mobile World Congress, que se celebraria del 28 de juny a l’1 de juliol. 
També hi van participar el tinent d’alcaldia Jaume Collboni i la directora general de 
GSMA Mobile World Capital, Theresa Jamaa.  
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L'Ajuntament i la Generalitat acorden impulsar la candidatura de Barcelona com a seu 
de la nova agència europea per a emergències sanitàries. El 27 d'abril es va fer públic 
que la consellera Alba Vergés i l'alcaldessa Ada Colau van acordar impulsar la 
candidatura perquè Barcelona sigui la seu de la futura Autoritat Europea de Preparació 
i Resposta Davant Emergències Sanitàries (HERA), impulsada arran de la crisi de la 
Covid-19 al novembre de 2020 per la Comissió Europea i que podria entrar en 
funcionament l'any 2023.  
 
El “Barcelona Green Deal”, full de ruta per a reactivar l’economia de la ciutat, té un 
important component internacional. El “Barcelona Green Deal”, presentat el 30 d’abril, 
és un full de ruta que fixa deu grans objectius i 66 accions per a reactivar l’economia 
de la ciutat d’ara i fins el 2030 i que neix per consolidar Barcelona com a capital digital 
i convertir-la en referent de l’economia verda i blava, l’sportech i la indústria creativa. 
En el marc del pla, s’ha anunciat una inversió de 672 milions d’euros entre 2020 i 
2023. Entre els seus deu objectius estratègics, alguns tenen un marcat caràcter 
internacional: 
- Ampliar la presència de Barcelona a nivell internacional. 
- Ser la capital digital i tecnològica d’Europa. 
- Ser un hub de referència pel talent nacional i internacional. 
- Transformar el model turístic cap al valor i la sostenibilitat 
 
L'Ajuntament presenta un conjunt d’accions per consolidar el posicionament 
internacional de Barcelona com ciutat de ciència i coneixement. El 12 de maig, el tinent 
d’alcaldia Joan Subirats i la delegada de Ciència i Universitats, Júlia Miralles de 
Imperial, van presentar el document “Barcelona Ciutat de Ciència. Reflexió i acció per 
projectar Barcelona en el context científic i acadèmic internacional”, que desenvolupa 
l’eix del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 dedicat a la projecció internacional de la 
ciutat i que inclou sis grans reptes i 30 actuacions. El document es va presentar al 
teixit científic de la ciutat i recull les conclusions d’un procés de debat i reflexió 
organitzat pel Departament de Ciència i Universitats que es va desenvolupar en tres 
trobades que van aplegar 53 representants de 35 institucions.  
 
L’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni assisteixen a la visita 
inaugural de la fira ISE, que va obrir l'etapa postpandèmia a la Fira de Barcelona.  
El dia 1 de juny, l’alcaldessa Ada Colau i el tinent d’alcaldia Jaume Collboni i el regidor 
Xavier Marcé van participar en la visita inaugural de la fira ISE, el saló de referència de 
la indústria audiovisual, que va tenir lloc els dies 1 i 2 de juny a Fira de Barcelona. 
L'alcaldessa va remarcar que “és un congrés especialment estratègic perquè 
representa un missatge de reactivació i recuperació per a la ciutat”. L’Ajuntament - 
Barcelona Activa van participar amb un estand que va servir d'aparador per a les 
indústries creatives de la ciutat. 
 
L’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet assisteixen a la inauguració 
del Mobile World Congress 2021, on l’Ajuntament mostra l'ecosistema per impulsar 
start-ups i disposa de l'espai “Invest in Barcelona”. EL 28 de juny, l’alcaldessa Ada 
Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet van assistir a la inauguració del Mobile World 
Congress 2021, que va tornar combinant els formats presencial i virtual amb 700 
expositors presencials i 300 virtuals. Barcelona va presentar el Barcelona Green Deal 
2020-2030 i l’Ajuntament va disposar d’un espai “Invest in Barcelona” dins de l’estand 
de la Fundació Mobile World Capital, amb els serveis que es posen a disposició de les 
empreses internacionals que vulguin invertir o fer negocis a la ciutat.  
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P2.4. Acompanyar l'acció cultural en el seu paper de projecció exterior de 
Barcelona. 
 
El tinent d’alcaldia Joan Subirats debat sobre el paper de les ciutats en la implantació 
dels drets culturals en una taula rodona internacional. El 26 d'abril, l'Ajuntament va 
organitzar, amb el suport de la Comissió de Cultura de CGLU, la taula rodona "La 
cultura és un dret. Polítiques urbanes i context internacional per als drets culturals". Hi 
van participar el tinent d’alcaldia Joan Subirats; Luca Bergamo, impulsor de la Carta de 
Roma sobre el Dret a Participar en la Vida Cultural; Catarina Vaz-Pinto, regidora de 
Cultura de Lisboa i copresidenta de la Comissió de Cultura de CGLU; Tere Badia, 
secretària general de Culture Action Europe; Daniel Granados, delegat de Drets 
Culturals de l'Ajuntament, i Jordi Pascual, coordinador de la Comissió de Cultura de 
CGLU com moderador.    
 
 
P2.5. Reforçar la vinculació i l’intercanvi de coneixement amb ciutats de la 
regió d’Àsia-Pacífic, especialment en l’àmbit de la innovació digital.  
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet explica a la Smart City Asia Conference el model de 
transició digital justa de Barcelona. El 18 de gener va tenir lloc la Smart City Asia 
Conference, organitzada per Yokohama amb el tema central de "construir ciutats 
intel·ligents amb l'objectiu de neutralitzar el carboni mitjançant la col·laboració de 
ciutat-ciutat sota la influència de la Covid-19". La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va 
destacar del model per una transició digital justa de Barcelona: inclusió, connectivitat, 
capacitació; els drets digitals en IA, dades, privacitat, i innovació per a la recuperació 
econòmica. 
 
L’Ajuntament participa en la primera Tribuna España-Indonesia. Casa Àsia i el Centre 
for Strategic and International Studies, amb el suport dels ministeris d'Afers Exteriors 
dels dos països i la col·laboració de les seves ambaixades a Jakarta i a Madrid, van 
organitzar la primera Tribuna España-Indonesia el 25 de març. Es van destacar les 
potencialitats d’aprofundir la col·laboració en àmbits com l’economia digital, la industria 
4.0, el turisme o la gastronomia. A nivell institucional, hi van intervenir l'ambaixador 
d’Espanya a Indonesia i directors generals dels ministeris d’Afers Exteriors dels dos 
països. L’Ajuntament, membre del consorci de Casa Àsia, va estar representat per la 
Direcció de Relacions Internacionals. 
 
L’Ajuntament participa al Consell Econòmic de Casa Àsia. Casa Àsia va celebrar el 25 
de maig el seu Consell Econòmic 2021. Atesa la importància que tindrà Àsia en la 
recuperació global, es va comptar amb dos ponents rellevants: Abdul Abiad, 
coordinador de l’informe del Banc Asiàtic de Desenvolupament, i Carlos San Basilio, 
secretari general del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d’Afers 
Econòmics i Transformació Digital. Per part de l’Ajuntament va intervenir-hi el director 
de Relacions Internacionals, Felip Roca, que va posar en valor el rol de les ciutats en 
les relacions econòmiques i va presentar els principals projectes de Barcelona amb 
Àsia. 
 
L'Ajuntament referma el seu compromís amb Casa Àsia en la celebració del seu vintè 
aniversari. Durant l’acte commemoratiu, celebrat el 7 de juny, l’alcaldessa va defensar 
la necessitat de seguir enfortint les relacions amb la regió Àsia-Pacífic i va destacar el 
paper de Casa Àsia “com a pont empresarial, cultural i social amb la regió més 
dinàmica del món”. L’acte va comptar amb la presència, entre d’altres, de la ministra 
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya; la consellera 
d’Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina; el director general de Casa Àsia, 
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Javier Parrondo; el regidor d’Internacionalització de l’Ajuntament de Madrid, Santiago 
Saura, així com la tinenta Laia Bonet i ambaixadors i cònsols d’Àsia-Pacífic. 
 
 
P2.6. Donar suport als centres de recerca, universitats i entitats socials del 
territori que treballen en temes d’impacte i interès internacional. 
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat Miquel Rodríguez participen al 
seminari de l’IBEI sobre ODS i governança. El dies 18 i 19 de març es va celebrar el 
seminari virtual The contribution of SDGs to Global Governance: What do we really 
know? What can we expect?, organitzat per l'IBEI amb la col·laboració de l'Ajuntament 
i Globe. Laia Bonet va intervenir en la cloenda subratllant que "l'Agenda2030 vol dir, 
sobretot, serveis públics forts per combatre desigualtats i un sistema democràtic que 
garanteixi la pau. Tot això serà més important que mai en el món post-covid". Miquel 
Rodríguez va participar en la taula del dia 19 "Governança multinivell i Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: el paper de les autoritats locals". 
 
 
3. Persones: Barcelona, ciutat de drets 
Promoure la defensa dels drets, el feminisme i la diversitat en l’acció internacional de 
l’Ajuntament, per tal de contribuir a espais i agendes europees i globals favorables als 
drets humans, la igualtat de gènere i el reconeixement de nous drets digitals i 
climàtics.    
 
Línies d’acció: 
 
P3.1. Consolidar la ciutat de Barcelona com a actor global amb veu pròpia en la 
construcció d’un escenari mundial que busqui la resolució de les desigualtats 
econòmiques i socials, i que contribueixi a reforçar el sistema de drets humans a 
través del reconeixement i garantia de nous drets.  
 
L'Ajuntament participa en una trobada de ciutats amb el Relator de Nacions Unides per 
l’extrema pobresa i els drets humans. El 20 de gener, la comissionada Sònia Fuertes 
va representar l'Ajuntament en una trobada de ciutats i governs locals amb Olivier De 
Schutter, Relator de Nacions Unides per l’extrema pobresa i els drets humans, en el 
marc de la seva visita oficial a Europa. Hi van participar ciutats de França, Itàlia, 
Romania i Espanya, que van compartir experiències en temes com eradicació de la 
pobresa o exclusió social. Des de Barcelona es va insistir en la necessitat d’accedir a 
fons europeus per part de les ciutats i en la importància de les polítiques que 
s’impulsin a Europa en relació a garantia d’ingressos, acollida, refugi i infància.   
 
L’alcaldessa reivindica el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears. El 22 de gener va 
entrar en vigor el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears, negociat i aprovat en 2017 a 
les Nacions Unides, després de ser ratificat per 50 països. L’alcaldessa Ada Colau va 
agrair públicament el treball i implicació de la campanya internacional ICAN, del 
secretari general de Nacions Unides, António Guterres, de l’entitat catalana FundiPau i 
de l’Associació d’Alcaldes per la Pau. També va remarcar que “és incomprensible” que 
l'Estat Espanyol encara no hagi signat el tractat. Paral·lelament, per iniciativa Fundipau 
i amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats i de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional, es va instal·lar l’exposició Armes Nuclears#MaiMés 
en el Mercat de la Sagrada Família del 22 al 30 de gener.  
 
 

http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMEAAJwX7I8AAAAAg14AAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgZCiLahzXtm-YTRO982Q5SksKHAAV5Bc/35/JQXiHeqttwsWA4mNrtmLmg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWJlaS5vcmcvZXMvbmV3LXdlYmluYXItc2VyaWVzLW9uLXRoZS1jb250cmlidXRpb24tb2Ytc2Rncy10by1nbG9iYWwtZ292ZXJuYW5jZS13aGF0LWRvLXdlLXJlYWxseS1rbm93LXdoYXQtY2FuLXdlLWV4cGVjdF8yMTI0ODA
http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMEAAJwX7I8AAAAAg14AAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgZCiLahzXtm-YTRO982Q5SksKHAAV5Bc/35/JQXiHeqttwsWA4mNrtmLmg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWJlaS5vcmcvZXMvbmV3LXdlYmluYXItc2VyaWVzLW9uLXRoZS1jb250cmlidXRpb24tb2Ytc2Rncy10by1nbG9iYWwtZ292ZXJuYW5jZS13aGF0LWRvLXdlLXJlYWxseS1rbm93LXdoYXQtY2FuLXdlLWV4cGVjdF8yMTI0ODA
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P3.2. Promoure al si de xarxes municipalistes un discurs favorable als drets 
humans i el reconeixement de la tasca dels governs locals en la seva garantia – 
especialment a través dels serveis públics. 
 
L’alcaldessa remarca els cinc punts per a una Europa més social en la primera Cimera 
Social de Ciutats Europees. La Comissió Europea i la xarxa Eurocities van organitzar 
el 6 de maig la primera Cities Social Summit, una trobada d’unes 70 ciutats que va 
tenir lloc un dia abans de la Cimera Social que va reunir els caps d’estat i de govern de 
la UE a Porto. L’alcaldessa va participar en el panell de debat d’alt nivell “Com 
assegurar que la recuperació és alhora inclusiva i sostenible a les ciutats i a Europa?” 
juntament amb els alcaldes i alcaldesses de París, Porto, Rotterdam, Munic, Braga i 
Glasgow (on enguany se celebra la COP26). Ada Colau, que va subratllar el paper de 
les ciutats com actors clau del segle XXI i la seva proximitat als ciutadans, va destacar 
els cinc punts per a una Europa més social: renda mínima garantida; habitatge 
assequible; canvi de les regles per incloure les dones; cura dels ciutadans; sanitat com 
a servei públic. 
 
La xarxa CGLU debat sobre les cures com centre de les prestacions locals i fa una 
crida a la negociació al voltant de la situació de Palestina. Entre els dies 18 i 20 de 
maig, la xarxa de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) va celebrar el seu Bureau 
Executiu 2021 de manera telemàtica. Enguany, les sessions –en les quals van 
participar representants de les direccions de Relacions Internacionals, Justícia Global i 
Cooperació Internacional, Drets de Ciutadania i d’Immigració i Refugi– es van centrar 
en debatre, des de diversos punts de vista i aproximacions, sobre l’enfocament de les 
ciutats per tal de posar les cures al centre de la prestació de serveis locals per a una 
recuperació inclusiva després de la pandèmia. Addicionalment, i tenint en compte els 
atacs que es desenvolupaven a Israel i Palestina, es va acordar una crida conjunta a la 
negociació política per abordar les causes del problema i fomentar una solució de dos 
estats al conflicte. 
 
 
P3.3. Recolzar les accions de respecte i protecció als drets humans, a la 
igualtat de gènere i a la diversitat en les actuacions de l’Ajuntament de 
Barcelona, promovent l’intercanvi de bones pràctiques i la generació 
d’estratègies i polítiques conjuntes amb altres ciutats. 
 
L’alcaldessa Ada Colau participa a la inauguració del ‘3rd Women Business & Justice 
European Forum’. El 4 de febrer, l’alcaldessa va intervenir a la inauguració del ‘3rd 
Women Business and Justice European Forum’, organitzat pel Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, juntament amb la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay; la presidenta del 
Congrés, Meritxell Batet; la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester 
Capella, i la vicepresidenta del Parlament Europeu, Dita Charanzová. El fòrum va retre 
homenatge a la jutgessa Ruth Bader Ginsburg i va comptar amb més d’una trentena 
de dones referents del sector jurídic, tecnològic, empresarial i institucional.  
 
Article conjunt amb les alcaldesses i alcaldes de la xarxa CHANGE pel Dia 
Internacional de la Dona. El 8 de març, les alcaldesses i alcaldes de les ciutats 
cofundadores de la City Hub and Network for Gender Equity (CHANGE) −Barcelona, 
Ciutat de Mèxic, Freetown, Londres, Los Angeles i Tòquio− van publicar l’article “8M: 
Ciutats unides per la igualtat de gènere“, on van reivindicar diversos aspectes de la 
lluita feminista fent especial èmfasi en la visió de les ciutats. Pel que fa a Barcelona, 
l’article destaca que la ciutat “ha estat pionera en una iniciativa per millorar la vida de 
les mares solteres", el programa Concilia.  
  
 

http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AMcAAFgdg3EAAAAHKbwAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgtNdOSmAcqXq-TLikDwOIh7R30gAV5Bc/8/WK9VMZGs58U-ai_hsPUzew/aHR0cHM6Ly9ldXJvY2l0aWVzLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAzL1Byb2dyYW1tZS1fQ2l0aWVzLVNvY2lhbC1TdW1taXRfNi1NYXktMjAyMV9maW5hbC5wZGY
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Participació de l'alcaldessa en una sessió de governs locals amb motiu de la 
Commission for the Status of Women de les Nacions Unides. El 65è període de 
sessions de la Commission for the Status of Women de les Nacions Unides (CSW65) 
es va celebrar del 15 al 26 de març en format digital. Els temes principals: la 
participació completa i efectiva de les dones en la presa de decisions a la vida pública i 
l’eliminació de la violència per assolir la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les 
dones i nenes. CGLU va organitzar una sèrie de sessions de governs locals sobre 
municipalisme i lideratge feminista. El 17 de març, l'alcaldessa, que va participar en la 
sessió “Lideratge feminista global: les cures al centre”  juntament amb diverses líders 
feministes d’arreu del món, com María Fernanda Espinosa, representant permanent de 
l'Equador davant l'ONU, Sabine Freizer, directora de la secció de governança i 
lideratge de UN Women o Ana Falú, assessora de CGLU-UBUNTU, va subratllar la 
força del moviment feminista municipalista i la importància que tenen els governs 
locals en l’aplicació d’aquestes polítiques. També va reivindicar els espais urbans com 
a eina solidària per “assolir el futur que volem”. 
 
 
4. Planeta: Barcelona Green Deal 
Promoure un marc polític i financer, europeu i internacional, favorable al model de 
transició ecològica justa del Barcelona Green Deal.  
 
Línies d’acció: 
 
P4.1. Donar suport a les iniciatives d’incidència política que reforcin el 
compromís de Barcelona contra el canvi climàtic, i que busquin el 
reconeixement internacional dels governs locals en la transició ecològica. 
 
Barcelona i altres ciutats globals es reuneixen amb el secretari general de les Nacions 
Unides per reivindicar el seu paper en la lluita contra l'emergència climàtica. 
L’alcaldessa va participar el 16 d’abril en una reunió amb António Guterres organitzada 
per les Nacions Unides i la xarxa C40 que va comptar amb la participació d’alcaldes, 
alcaldesses i representats de 14 ciutats referents al món en la lluita per l’emergència 
climàtica. L’objectiu: compartir les actuacions que les ciutats estan duent a terme. Ada 
Colau va subratllar que és a les ciutats on s’estan plantejat els principals reptes i on 
s’estan desenvolupant mesures pioneres i innovadores, i António Guterres va remarcar 
que “en aquest món que canvia ràpidament, les ciutats són més importants que mai“. 
 
L’alcaldessa Ada Colau i més de 50 alcaldes i alcaldesses d’arreu del món signen un 
article on alerten sobre el punt d’inflexió de la qüestió climàtica. Per iniciativa de 
l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, els alcaldes i les alcaldesses de més de 50 ciutats 
del món van signar un article conjunt amb motiu dels cent dies de la Declaració de 
París, subscrita el passat mes de desembre amb ocasió del cinquè aniversari de la 
COP21 i de l’Acord de París amb l’objectiu de fer una crida conjunta des de les ciutats. 
L'article es va publicar a La Vanguardia el 22 d’abril.  
 
L’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es reuneixen amb 
l'ambaixador del Regne Unit, amb qui es treballa per portar l'agenda digital de 
Barcelona a la COP26 de Glasgow. El 13 de maig, l’alcaldessa Ada Colau i la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet van rebre a Hugh Elliott, ambaixador del Regne Unit, i a Lloyd 
Milen, cònsol general d'aquest país a Barcelona, amb els quals van comentar la feina 
conjunta per portar l’agenda digital de Barcelona a la COP26. Bonet va subratllar que 
aquesta agenda posa la digitalització al servei de la lluita contra el canvi climàtic i 
Elliott va dir que "esperem treballar amb Barcelona de cara a la COP26 a Glasgow per 
promoure una transició digital i ecològica justa".  
 

http://via.ecomunica.barcelona.cat/lnk/AVEAAC0DXO4AAAABhrQAAAE409cAAAAAFXMAAAAPABYzPQBgi-hngB-OPKkFR-2KoZBxWQKfMgAV5Bc/9/4voHj439prqZlHezmhrdpQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGF2YW5ndWFyZGlhLmNvbS9sb2NhbC9iYXJjZWxvbmEvMjAyMTA0MjIvNjk4ODU2My9jaWVuLWRpYXMtZGVjbGFyYWNpb24tcGFyaXMuaHRtbA
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P4.2. Impulsar i acompanyar iniciatives internacionals que contribueixin a 
consolidar Barcelona com a ciutat referent en l’àmbit de l’economia verda, les 
estratègies de mitigació i adaptació, les energies renovables o l’urbanisme i la 
mobilitat sostenibles.  
 
L’alcaldessa remarca el compromís de Barcelona amb l’alimentació sostenible i 
l’economia verda a la reunió d’alcaldes europeus de la xarxa C40. L’alcaldessa va 
participar el dia 1 de març en la reunió d’alcaldes i alcaldesses d’Europa de la xarxa 
C40 de ciutats compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic. Convocada pels 
vicepresidents de la xarxa per a Europa, els alcaldes de Londres i de Milà, i pel 
president de C40, l’alcalde de Los Angeles, la reunió es va centrar en aspectes com el 
paper de les ciutats per fer efectiu el Green New Deal o la recuperació “justa i verda” 
per Europa. Ada Colau va destacar la importància de les polítiques d’alimentació en la 
lluita contra el canvi climàtic, recalcant el compromís amb la Capitalitat Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021.  
 
Barcelona, escollida membre del comitè executiu de l’organització de ciutats del Pacte 
de Milà, Milan Urban Food Policy Pact. Durant el mes de març es van realitzar les 
votacions per a la renovació per al període 2021-2023 dels membres del comitè 
executiu de l’organització de ciutats signants del Pacte de Milà, que es divideix en 
regions geogràfiques i de cada regió s’escullen dues ciutats. Amb l'impuls del Projecte 
Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 de la Direcció de Serveis 
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària, Barcelona es va presentar per Europa i, 
juntament amb la ciutat de Birmingham, va sortir escollida. L’elecció és especialment 
rellevant atesa aquesta capitalitat i que el mes d’octubre s'acollirà el setè Fòrum Global 
de Ciutats del Pacte de Milà. 
 
La tinenta d’alcaldia Janet Sanz participa en una taula d'alt nivell sobre la New 
European Bauhaus. El 14 d'abril, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz va intervenir en la 
taula d'alt nivell "La New European Bauhaus i la seva dimensió territorial: una conversa 
per canviar el nostre món", organitzada per la CE i el Comitè Europeu de les Regions i 
que va comptar amb la participació de les comissàries Mariya Gabriel i Elisa Ferreira, 
entre d'altres. Sanz va presentar alguns dels projectes urbanístics innovadors de 
Barcelona i va explicar com l'arquitectura i l'urbanisme han de tenir en compte 
l'emergència climàtica.   
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet participa en el Fòrum d'Alt Nivell sobre Turisme 
Sostenible de Portugal. El 14 de maig, el Ministeri d’Economia i Transició Digital i 
Turisme de Portugal va organitzar, en el marc de la Presidència portuguesa del 
Consell Europeu, un fòrum d'alt nivell per debatre i reflexionar sobre el turisme 
sostenible. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va representar a Barcelona en la sessió 
"Fomentar la transició verda i sostenible en territoris i regions" juntament amb alts 
càrrecs de diverses institucions, entre els quals el director del Departament de 
Desenvolupament Sostenible del Turisme de l’Organització Mundial del Turisme 
(UNWTO), Dirk Glaesser.  
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5. Pau: Barcelona, ciutat compromesa amb el multilateralisme 
Promoure la reforma del sistema multilateral per fer-lo més inclusiu, amb possibilitats 
de participació activa de les ciutats en l’escenari internacional, i defensar-hi els 
interessos de Barcelona i els seus habitants.  
 
Línies d’acció: 
 
P5.1. Promoure la participació de l’Ajuntament de Barcelona en els processos 
internacionals vinculats a les grans agendes de ciutat – els drets socials, 
l’humanisme tecnològic i el Barcelona Green Deal, sota el paraigües de l’Agenda 
2030.  
 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet presenta el pla d'inclusió digital de Barcelona en un 
debat de Nacions Unides. El 16 de febrer, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar 
en el debat online "Digital Inclusion for All. Shaping our Digital future" organitzat per les 
Nacions Unides. Va defensar que es reconeguin els drets digitals com a drets 
humans i va detallar el Pla de xoc d’inclusió i capacitació digital per mitigar les 
conseqüències de la crisi de la Covid-19 que l’Ajuntament va posar en marxa el juliol 
de 2020.  
 
El tinent d’alcaldia Jaume Collboni postula Barcelona com a capital de l’humanisme 
tecnològic en la cimera de Digital Future Society 2021. El 28 de juny, el tinent 
d’alcaldia Jaume Collboni va fer la intervenció d'obertura de la cimera de Digital Future 
Society 2021 dins del MWC: "Humanisme en l’era digital: debatre avui sobre un futur 
millor". Hi van participar la vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia i 
Digitalització, Nadia Calviño; la vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària de 
la Competència, Margrethe Vestager, i l'historiador i escriptor Yuval Noah Harari, entre 
d'altres. Collboni va postular Barcelona com a capital de l’humanisme tecnològic i va 
recordar que digitalització també vol dir polítiques públiques per la inclusió digital. 
 
 
P5.2. Acompanyar institucionalment les iniciatives solidàries de la ciutat que 
abordin temes globals. 
 
L’alcaldessa dona ple suport a la Declaració de Barcelona que demana l’alliberament 
mundial de les patents de les vacunes contra la Covid-19. El 13 d'abril es va celebrar 
al Saló de Cent una trobada per remarcar el suport de l'alcaldessa a la Declaració de 
Barcelona, que demana accelerar la producció i distribució mundial de vacunes i 
compta amb el suport d’ONGs, científics i sanitaris. El document recorda que el 
disseny de les vacunes ha estat possible gràcies a una inversió pública global d’uns 
25.000 milions d’euros. A més a més, l’alcaldessa va destacar el compromís per 
promoure el suport de més ciutats a la declaració, a través de les xarxes de governs 
locals, regionals i internacionals a les quals té accés la ciutat.  
 
 
P5.3. Acompanyar institucionalment de l'acció exterior de l'Ajuntament en 
matèria de drets humans. 
 
L'alcaldessa participa en la crida de les ciutats a la solidaritat amb Myanmar. El 6 
d'abril, l’alcaldessa Ada Colau, en tant que enviada especial de CGLU davant l'ONU, 
va participar en una consulta sobre la crisi de Myanmar amb l'Alta Comissionada per 
als Drets Humans, Michelle Bachelet, convocada per Lee Yong-sup, alcalde 
de Gwangju (República de Corea) i copresident de la Comissió d’Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU. Colau va destacar que els governs 
locals estan disposats a articular les seves iniciatives de solidaritat i en favor dels drets 
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humans i la democràcia, donant suport a la tasca del sistema multilateral.  
 


