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L’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona 

Informe semestral. Juliol – desembre de 2020 

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.  

L’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona durant el segon semestre de 2020 ha 
estat sobretot europea, marcada per l’aprovació dels fons de recuperació i resiliència de la 
UE (NextGenerationEU). En aquest àmbit, l’Ajuntament ha establert la seva primera 
Oficina de Fons Europeus, que se centrarà en l’elaboració del Dossier Barcelona de 
projectes a finançar amb fons europeus de recuperació i coordinarà la participació 
municipal en la convocatòries competitives de fons europeus. 

A més a més, pel que fa als fons de recuperació i resiliència, s’ha desenvolupat una 
intensa activitat política a nivell europeu i espanyol per tal d’assegurar que els governs 
municipals compten amb un paper principal a l’hora de gestionar i implementar fons 
europeus. Aquesta acció d’incidència s’ha dut a terme especialment a través de reunions 
facilitades per la xarxa de ciutats europees, Eurocities, així com amb accions conjuntes 
amb 9 altres grans ciutats europees. A nivell d’Estat, l’Alcaldessa, el primer tinent d’alcaldia 
i la tercera tinenta d’alcaldia van mantenir una reunió de treball amb el Secretari d’Estat per 
a la UE, Juan González-Barba, per tal d’abordar la participació dels ajuntaments en la co-
governança dels fons europeus de recuperació. 

Així mateix, Barcelona ha assumit la presidència del fòrum de ciutats digitals de la xarxa 
Eurocities. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet presidirà el Fòrum de la Societat del 
Coneixement fins al 2023. Les prioritats per al mandat inclouen incidir de forma efectiva en 
els processos de regulació europea (dades, intel·ligència artificial, serveis digitals) des de 
la perspectiva de les ciutats, així com situar el repte de la inclusió digital com a prioritat 
europea. 

També en el marc d’Eurocities, a proposta de Barcelona s’ha posat en marxa un grup de 
treball per compartir bones pràctiques en l’àmbit de la recuperació econòmica del centres 
urbans. En aquest grup de treball hi participen també altres ciutats amb una economia amb 
especial pes del turisme, com Amsterdam, Florència o Praga. 

A nivell de ciutat, l’elaboració i presentació del primer Pla Director de Relacions 
Internacionals de l’Ajuntament ha permès reforçar la relació amb les organitzacions 
internacionals amb seu a Barcelona i organitzacions locals amb dimensió internacional: 
Ciutats i Governs Locals Units, Metropolis, CIDOB, IBEI, IEMED, o Open Society entre 
d’altres. Aquesta relació més estreta entre l’Ajuntament i les organitzacions servirà per 
reforçar el vincle entre l’acció internacional de l’Ajuntament i la ciutat mateixa. 

Finalment, durant el 2020 s’ha celebrat una efemèride rellevant en un àmbits estratègic per 
a la política internacional de la ciutat: el 25è aniversari de la Declaració de Barcelona sobre 
el procés d’integració mediterrània. Malgrat les dificultats per a fer commemoracions a 
causa de la pandèmia, es va reafirmar el compromís de la ciutat amb el procés 

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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euromediterrani a través d’una Declaració Institucional aprovada pel Consell Municipal, i 
d’una commemoració amb diàlegs online entre actors de la regió facilitada pel CIDOB. 

 

1. Partenariats i aliances: Barcelona, ciutat global 
 
Objectiu P1: 

 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 del programa europeu International Urban Cooperation amb la 
ciutat xinesa de Liuzhou 
El 17 de juliol, l'Institut Municipal d’Urbanisme i la Direcció de Relacions Internacionals 
van participar en una reunió amb la ciutat de Liuzhou organitzada per l’oficina regional 
d’Àsia de l’International Urban Cooperation, programa on ciutats europees i xineses 
intercanvien solucions sostenibles per al desenvolupament urbà. A través dels seus 
districtes d’innovació (el Binjiang Smart Valley de Liudong a Liuzhou i el 22@), les 
dues urbs -ciutats pilot al programa- estudien pro postes per dur a terme programes de 
mutu interès en temes com mobilitat intel·ligent, gestió d’aigües i energies renovables. 
S’espera concretar la col·laboració al llarg del 2021. 
 
Debat amb ciutats i universitats d'altres països sobre el paper de la marca i 
reputació de les ciutats en el context post Covid-19 
El 21 de juliol, el tinent d’alcaldia Jaume Collboni va participar en un webinar sobre 
marca i reputació de ciutat emmarcat en el cicle de webinars “Repensant la societat” 
de la UPF Barcelona School of Management, coorganitzat per l’Ajuntament en el marc 
del grup de treball City Branding del Fòrum de Desenvolupament Econòmic 
d’Eurocities. Hi van participar representants de ciutats com Lisboa, Oslo, Londres i Tel-
Aviv i acadèmics d’universitats xineses, poloneses i britàniques, destacant el professor 
Greg Klark. El tinent d’alcaldia va remarcar, entre altres aspectes, la creació de 
Barcelona & Partners, agència publicoprivada de captació d’inversions per a la ciutat. 
 
Trobada de Ciutats Intel·ligents organitzada per Montevideo 
El 19 d'agost, el comissionat Michael Donaldson va participar, juntament amb 
representants de les ciutats de Buenos Aires, Montevideo i San José, en la sessió "Les 
ciutats intel·ligents durant l'emergència" que va tenir lloc dins de la Sisena Trobada de 
Ciutats Intel·ligents organitzada per la Intendència de Montevideo.  
 
Sessió de CGLU, Metropolis i ONU-Habitat centrada en com aprofitar el que s'ha 
après en els intercanvis sobre la pandèmia 
El 9 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet  va participar en la sessió de CGLU, 
Metropolis i ONU-Habitat "From Social Distance to a World Driven by Communities", 
que forma part del cicle #BeyondTheOutbreak de resposta a la pandèmia i on va 
participar Maimunah Mohd Sharif, directora executiva d'ONU-Habitat. Es va dialogar 
sobre les prioritats dels governs locals i com aprofitar el que s'ha après al voltant dels 
intercanvis del cicle. 
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Taller d'aprenentatge sobre acció internacional de l'Alianza euro-latinoamericana 
de cooperación entre ciudades (AL-LAs) 
El 21 d'octubre va tenir lloc un taller d'aprenentatge organitzat per l'Alianza euro-
latinoamericana de cooperación entre ciudades (AL-LAs) centrat en l'acció 
internacional dels governs locals davant la crisi. Per part de l'Ajuntament hi va 
participar el director de Relacions Internacionals, Felip Roca, que va recordar que des 
de CGLU s'està treballant per aconseguir un lloc d'observador a les Nacions Unides, 
"un lloc implica la responsabilitat de transformar el sistema de governança global i 
portar la veu de la ciutadania a aquests espais". 
 
Diàleg sobre els desafiaments de l'educació en temps de Covid amb Buenos 
Aires i Curitiba 
El 27 d'octubre, la comissionada Maria Truñó va participar en el "Diálogo Educador: 
Desafíos de la educación frente al COVID-19" amb la ministra d’Educació de Buenos 
Aires, Maria Soledad Acuña, y la secretària d’Educació de Curitiba, María Silvia Bacila. 
Les tres representants municipals van presentar les seves experiències i van 
intercanviar les lliçons apreses des de l'inici de la pandèmia. El diàleg va estar 
organitzat per la Delegació per a Amèrica Llatina de l'Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE). 
 
Diàleg sobre Nova Agenda Urbana amb París, Montreal, L'Haia i Ciutat de Mèxic  
El 5 de novembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va intervenir al diàleg “City-led 
Science Diplomacy: The New Urban Agenda's Roadmap after COVID-19” organitzat 
pel SciTech DiploHub. La tinenta va dialogar sobre el treball que fan les ciutats per 
afrontar els reptes globals i implementar l'Agenda 2030 amb tinents d’alcaldia i 
responsables d’Innovació, Economia o Smart City de les ciutats de París, Montreal, 
L'Haia i Ciutat de Mèxic.  
 

 
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. 

 
Nova oficina de l’Ajuntament per a la captació de fons europeus  
El 22 de juliol es va anunciar que es posarà en marxa una oficina municipal per a la 
cerca i captació de fons anunciats en el marc del fons europeu de reconstrucció. 
L’objectiu és presentar projectes de ciutat que permetin aprofundir en la transició 
ecològica i digital i en la promoció de l’economia. És un primer pas per desplegar 
l’estratègia europea inclosa en el nou Pla Director i la lideraran les àrees econòmica i 
internacional de l’Ajuntament. 
 
Comitè executiu polític d’Eurocities: demanda d’accés municipal al Fons 
Europeu de Recuperació 
El 29 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar al comitè executiu 
polític d’Eurocities, concretament dialogant amb Vincenzo Amendola, ministre italià 
d’Afers Europeus; Ana Paula Zacarias, secretària d’Estat per a Afers Europeus de 
Portugal, i Marco Piantini, membre del cabinet del comissari Gentiloni. Es va debatre 
sobre la necessitat de les ciutats d’obtenir més recursos dels Fons Europeus de 
Recuperació, sigui mitjançant l’accés directe o amb un diàleg i coordinació fructífers 
amb els governs centrals. La tinenta va destacar que “hem reclamat fets a l'equip de 
Paolo Gentiloni: no ens podem permetre cap pla nacional aprovat sense projectes amb 
i per les ciutats”. 
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Forum d'Alcaldes 2020 d'UNECE: demanda de suport per a les ciutats  
El 6 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar al Forum d'Alcaldes de la 
Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE) juntament amb 
Olga Algayerova, secretària executiva d'UNECE, els alcaldes de ciutats com Atenes, 
Budapest, Ginebra, Milà o Praga i l'arquitecte Norman Foster. La tinenta d’alcaldia va 
demanar als governs i a l’ONU que donin suport a les ciutats per promoure les 
transicions digitals i ecològiques que necessitem. 
 
Reunió amb el secretari d'Estat per a la Unió Europea 
El 7 d'octubre, el secretari d'Estat Juan González-Barba es va reunir a l'Ajuntament 
amb l'alcaldessa, el primer tinent i la tercera tinenta d'alcaldia amb l'objectiu d'abordar 
el paper europeu i mediterrani de Barcelona i la gestió de fons europeus. La tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet va destacar que a la reunió es va reivindicar el paper dels 
ajuntaments en la co-governança dels fons.   
 
Proposta la creació d'un grup de treball de ciutats europees sobre polítiques de 
reactivació dels centres urbans 
El 20 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en un comitè executiu 
polític d'Eurocities, on va proposar la creació d'un grup de treball de ciutats europees 
on es compartiran polítiques per reactivar els centres de les ciutats i diversificar-ne 
l'economia. Va remarcar que les "ciutats d'arreu d'Europa estem veient com els 
nostres centres urbans queden buits”.  
 
Demanda de Barcelona i vuit ciutats europees a la UE: rebre directament part del 
Fons de Recuperació i Resiliència 
Mitjançant una iniciativa promoguda inicialment per les alcaldies de Barcelona i Milà, 
les alcaldesses i els alcaldes de Barcelona, Bratislava, Budapest, Hannover, Lisboa, 
Milà, París, Praga i Varsòvia van enviar el 29 d'octubre una carta conjunta al president 
del Parlament Europeu, a la presidenta de la Comissió Europea i al president del 
Consell Europeu on es demana que els governs estatals involucrin més les ciutats 
quan dissenyin plans de recuperació i que es destini almenys el 10% del Fons de 
Recuperació i Resiliència directament a les administracions locals. 
 
Sessió inaugural de l’Assemblea General d’Eurocities sobre el futur de les 
ciutats europees 
El 4 de novembre, l’alcaldessa va intervenir en la sessió inaugural “Future cities, do 
cities have a future?” de l’Assemblea General d’Eurocities juntament amb Greg Clark, 
urbanista i assessor internacional, Klára Dobrev, vicepresidenta Parlament Europeu, i 
alcaldes i alcaldesses de ciutats com Estocolm (presidenta d’Eurocities), Bristol, 
Helsinki, Bilbao, Praga, Gdansk o Nantes. L’alcaldessa va plantejar que les ciutats 
−eixos de proximitat i d’innovació que concentren la majoria de la població però no 
dels recursos− han hagut de reinventar-se arrel de la crisi. També va aprofitar per 
reivindicar que part del fons europeu es destini a les zones urbanes, en tant que 
espais en els quals s’han de executar les transicions digital i verda promogudes per la 
UE.  
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/10/carta_cat.pdf
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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. 

 
Presentació de l'informe sobre Covid i ciutats del secretari general de Nacions 
Unides  
El 28 de juliol, GGLU va organitzar una sessió de presentació de l'informe sobre Covid 
i ciutats que el secretari general de les Nacions Unides va fer públic el mateix dia. Hi 
van participar, entre d'altres, Mohamed Boudra, alcalde d’Al Hoceima i president de 
CGLU; Ashok Sridharan, alcalde de Bonn i president d'ICLEI; Thembisile Nkadimeng, 
alcaldessa de Polokwan e i copresidenta de CGLU; Johnny Araya, alcalde de San 
José i copresident de CGLU. En representació de Barcelona va intervenir la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet, que va instar les Nacions Unides i els governs nacionals a 
treballar amb les ciutats per reconèixer el dret a la inclusió digital, reforçar els serveis 
públics i garantir un habitatge adequat per a tots. 
 
Debat polític “Metropolis 2023” 
La xarxa  Metropolis va organitzar el 7 de juliol el debat polític del Consell 
d’Administració, que alimentarà el seu Pla d’Acció 2021-2023. El director de Relacions 
Internacionals, Felip Roca, va remarcar la importància d’humanitzar la tecnologia, 
situant a les persones al centre, així com el rol de la governança metropolitana per 
ajudar a travessar crisis com les que estem vivint. 
 
Contribució de Barcelona a la Guia d'ONU-Habitat i CGLU sobre la 
implementació local de l'Agenda 2030 
Durant el mes de juliol es va fer públic el primer volum d'una Guia d'ONU-Habitat i 
CGLU que compara informes locals sobre la implementació de l'Agenda 2030, que va 
comptar amb la contribució de Barcelona. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va destacar 
que "l'Agenda 2030 segueix més vigent que mai com a full de ruta global, i les ciutats 
hem de poder informar l'ONU dels avenços i els obstacles en la seva implementació 
local". 

 
 

P1.4. Reforçar les aliances amb les organitzacions internacionals que treballen en 
l'àmbit de les ciutats. 

 
Renovació del conveni de l’Ajuntament amb ONU-Habitat per mantenir a la ciutat 
el programa de resiliència urbana de Nacions Unides 
El 5 d’octubre, amb ocasió de la celebració del Dia Mundial de l’Hàbitat, l’Ajuntament i 
ONU-Habitat van renovar el conveni del Programa global de ciutats resilients de 
Nacions Unides, que permet mantenir al Recinte Modernista de Sant Pau l’oficina que 
treballa per crear i planificar ciutats més resilients. La signatura es va formalitzar en un 
acte a l’Ajuntament que va comptar amb el director del programa, Esteban León, i les 
tinentes d’alcaldia Laia Bonet  i Laura Pérez. També hi va participar via streaming la 
directora executiva d’ONU-Habitat, Maimmunah Mohd Sharif. 
 

P1.5. Aprofundir de manera estratègica les relacions amb el cos diplomàtic i les 
comunitats estrangeres a Barcelona. 

 
Relacions amb el cos diplomàtic del període 
Després de la trobada anual amb tots els cònsols de la ciutat que es va celebrar a 
principis d’estiu, a nivell consular han tingut lloc algunes reunions per part de 
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l’alcaldessa i dels tinents d’alcaldia Laia Bonet i Albert Batlle, amb representants 
diplomàtics com l’ambaixador de Nicaragua, la cònsol general de Portugal, la cònsol 
general de Polònia o el nou cònsol americà encarregat d’Afers per la Seguretat. La 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet ha participat en la celebració del 70 aniversari de les 
relacions diplomàtiques amb Corea i en la celebració del Dia Nacional de la República 
Popular de la Xina, acompanyada també pel tinent d’alcaldia Albert Batlle. 
 
D’altra banda, cal destacar la feina i la col·laboració amb molts dels consolats com 
Itàlia, amb els quals es treballa per organitzar diferents actes de caire científic-cultural 
durant el 2021, amb Equador per participar en un possible projecte d’intercanvi de 
coneixement en polítiques públiques; Alemanya que proposa accions i iniciatives per 
canviar l’estratègia de fer diplomàcia; o amb el Líban, per buscar possibles ajuts pel 
país. Però també s’està treballant amb Portugal, Marroc, Japó, Xipre, Qatar, Mèxic, 
Romania, Moldàvia, Filipines, Algèria, Xile, Pakistan, Uruguai, o França en diversos 
àmbits d’actuació. 
 
 
P1.6. Impulsar les relacions amb les entitats d'àmbit internacional amb seu a 

Barcelona i enfortir les seves capacitats i el seu impacte a la ciutat. 
 

Implicació en el Pla Director de Relacions Internacionals de les entitats amb 
projecció internacional de Barcelona 

El 8 de juliol es va celebrar de forma telemàtica una reunió amb els principals 
organismes i entitats amb projecció internacional de la ciutat, on la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet va presentar “Barcelona, Ciutat Global”, Pla Director de Relacions 
Internacionals, i posteriorment es van recollir les seves aportacions. Hi van participar 
els i les responsables de CGLU; Metropolis; l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores; Casa Àsia; Casa Amèrica Catalunya; l'Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMed); MedCités; CIDOB, i el Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic 
Urbà (CIDEU). 

 
Trobada amb actors internacionals de Barcelona per compartir i debatre el Pla 
Director de Relacions Internacionals 
El 15 de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va presentar davant d’actors amb 
projecció internacional de la ciutat el nou Pla Director de Relacions Internacionals amb 
l’objectiu de compartir i debatre la política internacional de l’Ajuntament i generar-hi 
sinèrgies. L'acte es va celebrar al BIPP HUB amb representants del CCCB, 
OpenSociety Foundations, OpenDemocracy i UN Global Compact, entre d'altres.  

 
 

P1.7. Impulsar la capitalitat euromediterrània de Barcelona. 
 
Participació virtual de l’alcaldessa en la Fira Internacional d'Izmir 
En el marc del 25è aniversari del Procés de Barcelona, l’alcaldessa va participar en 
la 89 edició de la Fira Internacional d'Izmir, la fira més antiga de Turquia i que es va 
celebrar del 4 al 8 de setembre, mitjançant la projecció d'un vídeo de salutació centrat 
en la cooperació entre ciutats mediterrànies. També hi van participar virtualment els 
alcaldes de Lisboa i de Nàpols.  
 
Diàleg intercultural mediterrani en el marc del cicle “Diàlegs Mediterrània +25” 
El 30 de setembre, el comissionat Khalid Ghali va participar a la taula inaugural de la 
conferència internacional “Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-nos en la cultura 
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dels altres”, que va tenir lloc en el marc del cicle “Diàlegs Mediterrània +25” que la 
Generalitat impulsa per celebrar el 25è aniversari del Procés de Barcelona. L’acte va 
estar organitzat pel Diplocat i l’IEMed.  
 
Declaració Institucional sobre el 25è aniversari del Procés Euromediterrani  
El 30 d'octubre, el Plenari del Consell Municipal va adoptar la Declaració Institucional 
"Barcelona en el 25è aniversari del Procés Euromediterrani: per una Mediterrània de 
pau, drets humans i desenvolupament sostenible". "En l’enfortiment dels ponts entre 
continents, cultures i pobles al voltant de la Mediterrània, cal impulsar tres objectius: 
Redefinir la Mediterrània com a espai de trobada (...); reforçar la Mediterrània com a 
espai de solucions: suposa buscar maneres innovadores d’afrontar qüestions fins ara 
inèdites en l’agenda mediterrània, i reforçar qüestions de pau, seguretat i resolució de 
conflictes, però redefinint els instruments de diàleg i, sobretot, de participació, per 
buscar solucions compartides que reforcin el benestar comú". 
 
 

P1.8. Promoure la reflexió i pensament especialitzat sobre el paper de Barcelona a 
l’escena internacional, donant suport a institucions i promovent iniciatives que 
generin coneixement sobre les ciutats i ofereixin solucions als reptes locals i 
globals.  

 
Renovació del conveni entre l’Ajuntament i el CIDOB, que se centra en la 
col·laboració sobre la ciutat post-Covid 
El 9 de setembre, l’Ajuntament i el CIDOB van presentar la renovació del seu conveni 
de col·laboració centrat en el programa Ciutats Globals mitjançant la celebració de 
l'acte “Les ciutats després de la Covid-19: nou s horitzons de transformació urbana”, 
que va comptar amb la participació de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet; el director del 
CIDOB, Pol Morillas, i l’urbanista Carlos Moreno, que assessora la ciutat de París i que 
ha impulsat el concepte de “La ciutat dels 15 minuts”. 

 
Debats sobre el paper global de les ciutats en seminaris del CIDOB 

- En el marc del 75è aniversari de les Nacions Unides, la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet va dialogar amb Cristina Gallach, secretària d’Estat d’Afers 
Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib; Emilia Saiz, secretària general de 
CGLU, i María Fernanda Espinosa, presidenta de la 73ª sessió de 
l’Assemblea General de l'ONU i exministra d’Afers Exteriors de l’Equador, en 
el debat digital del CIDOB de 30 d'octubre "Reforçar i reformar el 
multilateralisme: Quin paper per a les ciutats globals?". La tinenta d’alcaldia 
va dir que "les Nacions Unides poden i han de ser més eficaços per abordar 
els reptes globals i generar les transformacions que necessitem. Això passa 
per les ciutats, pels drets humans i per renovar el vincle amb la ciutadania". 
 

- El 26 d'octubre, es va celebrar el seminari "Cities in Global and Regional 
Governance: From Multilateralism to Multistakeholderism?", organitzat pel 
programa Ciutats Globals del CIDOB en col·laboració amb el Chicago 
Council within the framework of the Great Powers and Urbanization Project 
(GPUP). La tinenta d’alcaldia Laia Bonet  va remarcar que "davant d’una 
crisi mundial, la nostra capacitat com a ciutats per prendre decisions a nivell 
europeu i internacional és més important que mai".  
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2. Prosperitat: Barcelona, capital de l’humanisme tecnològic 
 
Objectiu P2: 
 

 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. 

 
Barcelona, seleccionada per participar com a ciutat mentora a l'Intelligent Cities 
Challenge 
El 3 de juliol es va informar la selecció de Barcelona com a ciutat mentora a l'Intelligent 
Cities Challenge, projecte europeu de tres anys on es crea una xarxa de 100 ciutats 
europees mitjanes amb deu ciutats mentores. Barcelona donarà suport a 100 urbs per 
a una transformació digital social i sostenible; la contribució se centrarà en els City 
Labs i s’articularà a través de BIT-Habitat.  
 
Subscripció per part de Nacions Unides i xarxes de ciutats de les recomanacions 
sobre drets digitals i Covid impulsades per Barcelona 
El 28 de juliol es va publicar un article conjunt de Nacions Unides, CGLU i Eurocities 
que demana a les ciutats seguir les recomanacions per protegir els drets digitals en 
l’ús de la tecnologia contra la Covid-19 presentades al maig, a iniciativa de Barcelona i 
juntament amb Nova York i Amsterdam, per la Coalició de les Ciutats pels Drets 
Digitals. L'article està signat per Michele Bachelet, alta comissionada de Drets Humans 
de les Nacions Unides; Maimunah Mohd Sharif, directora executiva d'ONU-
Hàbitat; Emilia Saiz, secretària general de CGLU, i Anna Lisa Boni, secretària general 
d’Eurocities.  
 
Demanda de Barcelona i les ciutats d'Eurocities a la Comissió Europea: més 
capacitat per regular les plataformes digitals i un model digital al servei de 
l'interès general 
La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar el 17 de setembre en una reunió de 
ciutats europees amb la vicepresidenta de la Comissió Europea a càrrec de l’agenda 
digital, Margrethe Vestager, organitzada per Amsterdam i la xarxa Eurocities en el 
marc d’una estratègia d’incidència sobre la Digital Services Act, que ha d’establir la 
regulació de l’economia digital a nivell europeu, i l’agenda digital europea en general. 
 
Proclamació de Barcelona com a presidenta del Fòrum de Societat del 

Coneixement d’Eurocities 

Durant el mes de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va presentar la candidatura 
de l’Ajuntament de Barcelona per presidir el Fòrum de Societat del Coneixement de la 
xarxa Eurocities (Knowledge Society Forum, KSF). L’Assemblea General anual de la 
xarxa, celebrada el 5 de novembre, va triar la candidatura presentada per Barcelona i 
que compta amb la vicepresidència de Rotterdam. Barcelona presidirà durant els 
propers dos anys el fòrum amb l’objectiu d’influir, des de les ciutats, en l’agenda digital 
europea i posar al centre del debat la inclusió digital com a prioritat.   

https://unhabitat.org/digital-rights-in-the-covid-19-era
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Debat sobre el model de ciutat digital a la cimera d'alcaldes de l'Intelligent Cities 
Challenge 
El 14 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet  va participar en la cimera 
d'alcaldes del programa Intelligent Cities Challenge que va tenir lloc dins de la 18ª 
Setmana Europea de les Regions i Ciutats. La tinenta, que va fer una de les ponències 
principals juntament amb la vicealcaldessa de l'Àrea Metropolitana d'Amsterdam, 
va defensar "que hem d’evolucionar el nostre model de ciutat digital cap a un que situï 
la inclusió al centre i que contribueixi a canviar la manera de relacionar-nos amb el 
nostre planeta". 
 

 
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. 

 
Acord entre Barcelona Global i l'Ajuntament per col·laborar en Barcelona & 
Partners, programa per impulsar l'atracció d'inversions 
El tinent d’alcaldia Jaume Collboni i la presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, 
van formalitzar el 8 de setembre la signatura del protocol de col·laboració de 
Barcelona & Partners, el programa d’identificació, captació i implantació d’activitat 
econòmica per a la Gran Barcelona que impulsa Barcelona Global. 
 
Celebració de la Barcelona New Economy Week  
L’alcaldessa Ada Colau va inaugurar el 6 d’octubre la Barcelona New Economy Week, 
que va comptar amb participants de 91 països i va oferir quatre dies d'activitats i 
debats per reactivar l’economia, reforçant el lideratge de Barcelona en tecnologia, 
innovació i sostenibilitat. Orientat al públic professional dels sectors de l’anomenada 
nova economia i organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb el 
suport de l'Ajuntament, el fòrum va tenir lloc del 6 al 9 d'octubre amb més de 9.000 
participants.   
 
Celebració de la primera Barcelona Expat Week  
Del 19 al 23 d’octubre es va celebrar la primera fira del talent internacional íntegrament 
online de Barcelona, la Barcelona Expat Week, adreçada a la comunitat estrangera de 
la ciutat, amb l’objectiu d’atreure talent i crear xarxes de relació, de serveis i 
d’empreses. L’Ajuntament va organitzar un programa amb 34 activitats, a través d’una 
plataforma virtual innovadora que permet construir comunitat durant l’esdeveniment i 
durant tot l’any, i amb la participació de 88 ponents de 27 nacionalitats i persones i 
organitzacions de l’ecosistema del talent internacional de la ciutat. 
 
Proclamació de Barcelona com a seu del congrés internacional de transport 
públic més important del món el 2023 
El 20 d'octubre, la Unió Internacional del Transport Públic (UITP) va fer públic 
que Barcelona acollirà l’any 2023 la Global Public Transport Summit, l’ esdeveniment 
més rellevant a nivell mundial dins del sector i organitzat per la UITP, presidida des del 
2017 pel director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Pere Calvet. 
S'ha tingut en compte la competitivitat de Barcelona i el fet que disposi d’un sistema de 
transport públic i polítiques de desenvolupament urbà referents mundials.  
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P2.3. Acompanyar l'acció cultural en el seu paper de projecció exterior de Barcelona. 
 

Diàleg sobre cultura de Metropolis 
El delegat de drets culturals, Daniel Granados, va participar al webinar "La cultura com 
a dimensió per repensar els espais metropolitans" organitzat per la xarxa Metropolis el 
28 de setembre. També van participar-hi el ministre d’Afers Culturals de la ciutat de 
Buenos Aires i el degà de l’Institut de Recerca Intercultural de la Universitat 
Northwestern, Xi’an. El diàleg es va organitzar amb motiu de la conferencia a Roma 
sobre la Carta de la Cultura dels dies 1-3 d’octubre. 
 
Conferència de la Carta de Roma 2020 
Entre els dies 1 i 3 d'octubre es va celebrar la conferència de la Carta de Roma 2020, 
iniciativa liderada per Roma Capitale i el Comitè de Cultura de CGLU que té com a 
objectiu promoure el dret a participar en la vida cultural com a condició per a una 
societat millor. Va començar el 2019 i ha involucrat més de 45 ciutats i 95 assessors. 
Per part de Barcelona hi va participar el tinent d’alcaldia Joan Subirats, que va 
destacar que la iniciativa ofereix la possibilitat de replantejar-nos les coses per explorar 
nous escenaris de progrés sostenible i considerar oportunitats de canvi transformador. 
 
Subscripció de la Carta de Roma 2020 per al dret a la Cultura. Barcelona i més de 100 
ciutats de tot el món van subscriure la carta, un document “sense precedents” que té 
com a objectiu que “la democratització de la cultura surti de l’esfera teòrica i es 
converteixi en pedra angular dels ODS de l’ONU”.  
 
Debat sobre "Cultura, Recuperació i Renovació" a la cimera del World Cities 
Culture Forum  
El 29 d'octubre, el tinent d’alcaldia Joan Subirats va intervenir en la sessió plenària 
"Cultura, Recuperació i Renovació" de la cimera mundial del World Cities Culture 
Forum. Els responsables culturals de ciutats com Nova York, Sao Paulo i Lisboa 
van plantejar les dificultats que han afrontat durant la pandèmia, coincidint a subratllar 
la importància que la cultura (en especial, la de proximitat) ha adquirit i el paper clau 
que tindrà per combatre l'augment de les desigualtats socials. El tinent d’alcaldia va 
enumerar algunes de les mesures dels tres paquets extraordinaris posats en marxa 
per pal·liar els efectes de la pandèmia sobre el sector cultural barceloní.  

 
 

P2.4. Reforçar la vinculació i l’intercanvi de coneixement amb ciutats de la regió d’Àsia-
Pacífic, especialment en l’àmbit de la innovació digital.  

 
Presentació del World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe a l'Smart City 
Institute-Japan 
El dia 1 de juliol, l'Smart City Institute-Japan va organitzar un webinar per presentar el 
World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe (la convocatòria del qual es va publicar 
durant el mes de juny) on les dues ciutats van donar a conèixer conjuntament aquest 
concurs de visualització de dades. Per part de l'Ajuntament hi va participar la Direcció 
de Relacions Internacionals.  
 
Webinar Euro-China sobre smart cities 
El 14 de setembre, el comissionat Michael Donaldson va participar al webinar "Euro-
China: smart cities facing Covid-19", organitzat per la Fondation Prospective 
Innovation i el programa europeu International Urban Cooperation, on l’Ajuntament 
participa com a ciutat pilot per a la col·laboració amb ciutats xineses en smart city i 
desenvolupament sostenible. El comissionat va explicar els projectes digitals que 

https://www.2020romecharter.org/charter/
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Barcelona ha dut a terme per ajudar a fer front a la pandèmia. També van participar-hi 
el vicealcalde de Guangxi i el vicepresident de Toulouse Métropole, entre d'altres. 
 
Diàleg sobre humanisme tecnològic amb Singapur 
El 28 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en una conversa 
celebrada en el marc dels Diàlegs entre Espanya i Singapur organitzats per 
l’Ambaixada d’Espanya a Singapur, la Cambra Oficial d’Espanya a Singapur i Casa 
Àsia, "Dialogue on Liveable Cities: Barcelona & Singapore". La tinenta va remarcar 
que Barcelona i Singapur comparteixen voluntat de fer de la ciutat digital una eina per 
generar oportunitats i qualitat de vida. Es van contrastar polítiques i intercanviar bones 
pràctiques per promoure inclusió i drets digitals. 
 
 

3. Persones: Barcelona, ciutat de drets 
 
Objectiu P3: 
 

 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.  

 
Inauguració dels diàlegs preparatoris del Tercer Fòrum Mundial de Ciutats i 
Territoris de Pau 
El 5 d'octubre, l’alcaldessa va participar en la sessió inaugural dels diàlegs virtuals 
preparatoris del Tercer Fòrum Mundial de Ciutats i Territoris de Pau, que tindrà lloc al 
2021 organitzat per Ciutat de Mèxic. També van participar-hi Claudia Sheinbaum, cap 
de govern de Ciutat de Mèxic, i Claudia López, alcaldessa de Bogotà.  
 
Webinar de Nacions Unides sobre el paper de les institucions públiques 
El 16 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet  va intervenir al webinar "Strengthening 
the Role of Public Institutions in Achieving Poverty Eradication & Sustainable 
Development" organitzat pel Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions 
Unides (UN DESA). La tinenta va destacar que "la recuperació ens ha de servir per 
avançar cap a ciutats més igualitàries, on es garanteixin els drets humans" i va 
defensar que "els governs locals disposem de recursos i competències adequades per 
lluitar contra la pobresa". 
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4. Planeta: Barcelona Green Deal 
 
Objectiu P4:  

 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. 

 
Sessió sobre recuperació digital i verda de Global Resilient Cities i el Banc 
Mundial 
El 25 de juny, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i el comissionat Miquel Rodríguez van 
ser els ponents en una sessió sobre recuperació digital i verda organitzada per Global 
Resilient Cities Network i el Banc Mundial dins de les Coronavirus Speaker Series. La 
tinenta d’alcaldia va destacar que l'Ajuntament treballa per a una transició digital que 
redueixi la fractura digital, fomenti la innovació urbana i descarbonitzi la nostra 
economia i que el Pacte per Barcelona reuneix més de 200 entitats i 
organitzacions per col·laborar i planificar la recuperació de la ciutat.  

 
 

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.  

 
Novena Conferència europea sobre ciutats i pobles sostenibles 
El 2 d'octubre, el comissionat Miquel Rodríguez va participar en Manheim2020, 
novena Conferència europea sobre ciutats i pobles sostenibles, on va explicar les 
associacions entre l'Ajuntament i els grups locals del projecte europeu Grow Smarter. 
Va remarcar que calen àmplies aliances entre els sectors públic, privat i acadèmia per 
generar innovació que creï una economia més resilient i més preparada per fer front a 
la Covid-19. 
 
 
P4.3. Incidir sobre els organismes de la UE per tal de facilitar l’accés a fons europeus 

per a la transició climàtica justa que permetin reforçar la implementació del 
Barcelona Green Deal.  

 
Acord entre l’Ajuntament i el Banc Europeu d’Inversions: 95 milions d’euros per 
finançar 40 projectes d'acció climàtica a Barcelona 
El 3 d'agost es va informar que el Banc Europeu d’Inversions (BEI) finançarà prop de 
40 projectes de l’Ajuntament que tenen com objectiu donar suport a la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic. Per aconseguir-ho, el banc facilitarà 95 milions d’euros 
destinats a afavorir la regeneració urbana amb un focus mediambiental, d'inclusió 
social i de creació d’ocupació; durant la fase de construcció es crearan més de 1.500 
llocs de treball. 
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Investigacions europees per avaluar el comportament del coronavirus en el cicle 
de l’aigua 
El 4 d'agost es va fer públic que l’Ajuntament, a través de la direcció de Barcelona 
Cicle de l’Aigua (BCASA) en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB), participa en investigacions europees per avaluar el comportament 
del coronavirus en el cicle de l’aigua. Entre els objectius: compartir estratègies de 
detecció precoç, anticipar la resposta a possibles contagis i fer una millor gestió de la 
pandèmia. 
 
Finançament de la Comissió Europea del desplegament de 108 autobusos 
ecològics a Barcelona 
A finals de setembre es va informar que la UE contribuirà amb més de 54 milions 
d’euros per dur a terme cinc projectes dins de la convocatòria de l’instrument de 
finançament combinat en l’àmbit de Transport del Mecanisme «Connectar Europa» 
(CEF), que combina finançament privat amb ajuts de la UE. Un dels projectes 
finançarà 108 nous autobusos de gas natural, elèctrics i d’hidrogen a Barcelona, amb 
la corresponent infraestructura de càrrega a les cotxeres. 
 
 

5. Pau: Barcelona, ciutat compromesa amb el multilateralisme 
 
Objectiu P5: 

 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.  

 
Missatge de l’alcaldessa com a enviada especial de CGLU davant les Nacions 
Unides en ocasió del 75è aniversari de l'ONU 
Durant el mes de setembre, l'alcaldessa va publicar un missatge en ocasió del 75è 
aniversari de l'ONU en tant que enviada especial de CGLU davant les Nacions Unides. 
"La pandemia de Covid-19 funciona como una lupa que pone de relieve aquellos 
aspectos en los que ya íbamos con retraso, a escala mundial. En este contexto es muy 
relevante asegurar activamente la inclusión de los gobiernos locales en las 
discusiones sobre el futuro del multilateralismo que Naciones Unidas ha convocado 
con motivo del 75 aniversario y que vendrá enmarcado en el contexto sobre el Covid".  
 
Reivindicació davant les Nacions Unides del paper de les ciutats en la 
governança mundial 
El 27 d’octubre es va celebrar, en el marc del 75è aniversari de les Nacions Unides, la 
sessió d'alt nivell "Un diàleg inclusiu sobre les Nacions Unides que necessitem". Va 
estar organitzada per CGLU i l'oficina de l'enviat especial per UN75, i la benvinguda i 
introducció va estar a càrrec de Fabrizio Hochschild, secretari general adjunt i 
assessor especial en la commemoració del 75è aniversari de l’ONU; Ada Colau com 
a enviada especial de CGLU a l'ONU, i Volkan Bozkir, president de la 75a sessió de 
l'Assemblea General de l’ONU. L'alcaldessa va destacar que "les ciutats necessitem 

https://www.uclg.org/es/media/noticias/mensaje-de-la-enviada-especial-para-la-onu-en-ocasion-del-75-aniversario-de-la-onu
https://www.uclg.org/es/media/noticias/mensaje-de-la-enviada-especial-para-la-onu-en-ocasion-del-75-aniversario-de-la-onu
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un paper clau en la governança mundial. Els estats tenen en nosaltres a les aliades 
perfectes per aterrar les polítiques a les realitats de les persones". 
 
Reivindicació del multilateralisme i del paper mundial de CGLU: Reunió de 
presidència de CGLU i presentació de l’informe sobre les reaccions dels governs 
locals i regionals a l'informe UN75 
El 8 d'octubre es van celebrar conjuntament dues activitats virtuals que van comptar 
amb la participació de l'alcaldessa: la reunió de presidència de CGLU (preparatòria del 
seu Consell Mundial que tindrà lloc al novembre) i la presentació a càrrec del 
vicesecretari general de l’ONU, Fabrizio Hochschild, de l’informe sobre les reaccions 
dels governs locals i regionals a l'informe UN75: “El futur que volem, l'ONU que 
necessitem”. 
 
L’alcaldessa va intervenir en la presentació de l'informe en tant que enviada especial 
de CGLU davant les Nacions Unides i en representació d'aquesta xarxa i de la seva 
Global Task Force per reivindicar un nou i real multilateralisme en el qual els governs 
locals i regionals vegin reconegut el seu paper en el si del sistema de Nacions Unides. 
L'alcaldessa també va fer una petició explícita: "És el moment de fer un pas endavant i 
concentrar tots els nostres esforços com a organització per obtenir l'estatus 
d'observador permanent a l'Assemblea General de l'ONU". 
 

 
6. Altres aspectes 

 
6.1 Comunicació 
 
Campanya per reforçar la vigència de l’Agenda 2030 
El 25 de setembre, coincidint amb el cinquè aniversari de l’aprovació per part de 
Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Ajuntament 
ha volgut reivindicar la vigència de l'Agenda 2030 com una oportunitat per sortir 
reforçats de la crisi de la Covid-19. Aquest és el missatge que vol traslladar a la 
ciutadania mitjançant la campanya de xarxes socials amb el logotip "Queden deu 
anys". 
 
Commemoració del 75è aniversari de les Nacions Unides a l’edifici de 
l’Ajuntament 
Amb motiu de la commemoració del 75è aniversari de les Nacions Unides, 
l’Ajuntament es va sumar a la campanya endegada per aquesta organització “Turn 
Europe UN Blue”, il·luminant en blau el seu edifici el dia 24 d’octubre per visibilitzar els 
valors fundacionals de la institució i el paper de l’alcaldessa com a enviada especial 
per la relació de ciutats amb les Nacions Unides.  
 
 
6.2 Coordinació amb altres administracions de l’Estat 
 
Reunió amb el secretari d'Estat d'Espanya Global 
El 21 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir virtualment amb Manuel 
Muñiz, secretari d'Estat d'Espanya Global, per dialogar sobre els reptes comuns i 
sobre la política internacional a Barcelona. La tinenta va destacar l'aposta per la 
reflexió estratègica d'Espanya Global i que l'acció exterior de Barcelona serà més 
efectiva si la fem en coordinació amb la resta d'administracions.  

https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/
https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/

