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L’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona 

Informe semestral. Juliol-desembre 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, i a 
les polítiques d’altres àrees que reben acompanyament per part de la Direcció de 
Relacions Internacionals. 

 
A. Aspectes destacats del semestre 
 
El segon semestre de 2021 ha estat marcat per dos elements: la recuperació de 
l’activitat internacional presencial i la consolidació de la posició de Barcelona en espais 
multilaterals tan rellevants com Eurocities i C40. L’acció internacional de l’Ajuntament 
s’ha centrat en tres àmbits de política pública principals: l’acció europea, la lluita contra 
el canvi climàtic i les polítiques digitals.  
 
Al novembre de 2021, les principals ciutats europees van re-escollir Barcelona com a 
membre del Comitè Executiu de la xarxa que les agrupa, Eurocities. En unes eleccions 
amb 7 candidatures per a 4 places a cobrir, Barcelona va quedar en primera posició 
amb 86 vots, per davant de Gant, Leipzig, Tallin, Madrid, Eindhoven i Ljubljana. Es 
tracta del màxim suport obtingut per la ciutat en unes eleccions competitives entre les 
ciutats membres de la xarxa. Aquella mateixa, setmana, l’Alcaldessa de Barcelona va 
ser nomenada Vice-presidenta per Europa del grup de ciutats contra el canvi climàtic 
C40, al mateix temps que l’Alcalde de Londres n’era escollit el nou president.  
 
Aquests dos nomenaments constaten el reconeixement de què gaudeix Barcelona per 
part de les grans ciutats europees i globals, i consoliden el lideratge de la ciutat en 
àmbits estratègics com l’acció climàtica i la Unió Europea.  I és precisament en 
aquests dos àmbits que s’ha desenvolupat bona part de l’acció internacional de 
l’Ajuntament durant aquest semestre.  
 
El dossier europeu està marcat per dos elements concrets: la feina feta en el marc de 
l’Oficina per a Fons Europeus per preparar projectes per a les convocatòries dels 
NextGenerationEU, i les accions per assegurar el paper de Barcelona en la Nova 
Bauhaus Europea. En aquest sentit, s’han realitzat reunions polítiques i de treball amb 
el Secretari d’Estat per a la UE, el Director de la Comissió Europea a Barcelona, i el 
Director General del Joint Research Centre de la Comissió (l’òrgan a càrrec de 
gestionar els fons vinculats a la Nova Bauhaus). 
 
Pel que fa a la dimensió internacional de l’acció climàtica, el segon semestre de 2021 
ha estat marcat per la celebració de la Cimera de la Capitalitat Mundial de 
l’Alimentació Sostenible a Barcelona, i en la participació de l’Ajuntament a la COP26 
de Glasgow.  
 
D’una banda, la cimera a Barcelona va culminar amb l’adopció per part de les ciutats 
del Pacte de Milà del Barcelona Challenge for Good Food and Climate. Aquest 
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instrument inclou compromisos i indicadors de transformació dels sistemes alimentaris 
urbans per a mitigar el canvi climàtic. 
 
De l’altra, la participació a la COP26 al costat d’altres ciutats globals i les seves 
alcaldes, va permetre visibilitzar el compromís de la ciutat amb la lluita contra el canvi 
climàtic, i també reivindicar la inversió d’Estats i organismes internacionals en 
polítiques clau com el transport polític, la mobilitat sostenible i les polítiques de justícia 
climàtica.  
 
Finalment, l’acció internacional ha estat també destacada en l’àmbit de les polítiques 
digitals i l’impuls, des de Barcelona, d’un model de transició digital justa. La 
recuperació de la presencialitat ha permès dur a termes debats polítics i estratègics de 
profunditat, per exemple, en el marc de la reunió política de la Coalició de Ciutats pels 
Drets Digitals (a Amsterdam). Així mateix, Barcelona ha contribuït al debat europeu i 
global sobre ètica, drets i digitalització acollint la conferència “Humanisme en l’era 
digital: la contribució urbana”, que va reunir tinents d’alcaldia de París, Rotterdam i 
Bordeus, l’eurodiputat ponent de la Llei d’Intel·ligència Artificial, alts càrrecs de la 
Comissió Europea, expertes de renom, professionals destacats del sector...  
 
En l’àmbit de la incidència política per traduir els postulats d’humanisme que defensa 
l’Ajuntament en política pública, Barcelona lidera un grup de treball de ciutats europees 
per traslladar a la Comissió, el Consell i el Parlament europeus la visió de les ciutats i 
esmenes concretes per defensar els interessos locals i els drets humans en la Llei 
d’Intel·ligència Artificial. A més de la feina feta a nivell tècnic, aquesta activitat 
d’incidència s’ha vehiculat també a través de reunions entre la Tinenta d’Alcaldia Laia 
Bonet i Brando Benifei, relator de la AI Act europea. 
 
L’acció internacional i europea de l’Ajuntament també ha donat continuïtat a la 
participació municipal en altres iniciatives i acords de cooperació. El conjunt d’accions 
dutes a terme es detallen continuació.  
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B. Accions  
 
Les accions i iniciatives es presenten classificades dins dels objectius estratègics que 
estructuren l’esmentat Pla Director de Relacions Internacionals, que segueixen la 
lògica dels cinc principis que articulen l’Agenda 2030 –(1)  partenariats i aliances; (2) 
prosperitat; (3) persones; (4) planeta, i (5) pau– i que inclouen diverses línies d’acció. 
Les accions es presenten per ordre cronològic al llarg del semestre.  
 
 
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 amb el al secretari de Relacions Internacionals de la regió de Brussel·les. El 6 
de juliol, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir a l'Ajuntament amb Pascal Smet, 
secretari de Relacions Internacionals de la regió de Brussel·les, en una de les 
primeres reunions presencials amb representants de governs locals d'altres països des 
de l'inici de la pandèmia. Es va parlar sobre les possibilitats de cooperació i sobre la 
participació de les dues ciutats en xarxes com Metropolis i Eurocities. A més, Smet es 
va reunir amb Janet Sanz i amb l’arquitecte en cap, Xavi Matilla, i va visitar la superilla 
de Sant Antoni. 
 
Reunió amb la Lord Mayor de Dublín. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet es va reunir el 
14 de setembre amb Alison Gilliland, Lord Mayor de Dublín, amb l'objectiu d'intensificar 
la cooperació en ciència, tecnologia i digitalització a nivell europeu. Les dues ciutats 
estan agermanades des de 1998 i han treballat conjuntament en l'àmbit cultural i de 
promoció econòmica. 
 
Reunions amb tinents d’alcaldia i representants de Marsella, Bordeus, Rennes i 
Estrasburg durant setembre. Durant el mes de setembre, la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet va mantenir reunions amb representants municipals de diverses ciutats 
franceses amb l'objectiu de reforçar la cooperació entre ciutats: amb Michele Rubirola, 
tinenta d'alcaldia de Marsella; Céline Papin, tinenta d'alcaldia de Bordeus; Julia 
Dumay, tinenta d'alcaldia de Relacions Internacionals d'Estrasburg, i amb diversos 
representants de Rennes. 
 
Marmara Urban Forum 2021. El Marmara Urban Forum (MARUF), que es va celebrar 
entre els des 1 i 3 d’octubre de forma telemàtica, és un fòrum urbà internacional 
biennal organitzat per la Unió de municipis de la regió de Màrmara, que té més de 26 
milions d’habitants. S’hi debaten els reptes que afronten les ciutats i s’hi presenten 
solucions i bones pràctiques d’arreu del món. Per part de l’Ajuntament, el 3 d’octubre 
hi va participar Ramon Canal, director del Gabinet Tècnic de Programació, qui va 
exposar, en una sessió sobre revisions locals voluntàries dels ODS, com s’ha creat 
l’Agenda 2030 de Barcelona i quin és el dispositiu que s’ha establert per al seu 
seguiment i avaluació. 
 
Reunió amb la secretària d'Estat d'Hamburg. El 5 d'octubre, la tinenta d’alcaldia Laia 
Bonet es va reunir de forma virtual amb Almut Möller, secretària d'Estat d'Hamburg per 
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a assumptes internacionals i de la UE, amb qui va parlar sobre el paper de les ciutats a 
Europa, destacant que les dues ciutats reforçaran la  col·laboració per dur a terme les 
transicions ecològiques i digitals de manera inclusiva. 
 
Acord de col·laboració amb Bogotà. Les alcaldesses Ada Colau i Claudia López el van 
signar el 8 de novembre al Saló de Cent. L’objectiu: aprofundir en els vincles ja 
existents en àmbits com els drets socials, la justícia de gènere, l’educació i la cultura i 
afegir-ne d’altres com  la planificació urbana, l’economia social i el turisme. A l’acte de 
signatura també van assistir les tinentes d’alcaldia Laia Bonet i Laura Pérez. 
 
Reunió amb l'alcaldessa de Tunis. El 16 de novembre, l’alcaldessa Ada Colau va rebre 
a l'Ajuntament l’alcaldessa de Tunis, Souad Ben Abderrahim, que es trobava a 
Barcelona per a participar en el Congrés Mundial de CGLU. La reunió va ratificar 
l’interès per mantenir la cooperació en temes com el model de gestió dels mercats 
municipals o en la realització del perfil de resiliència de Tunis. A més, es van 
organitzar reunions i visites com part de la cooperació entre ciutats. Actualment la 
relació es desenvolupa en el marc del Memoràndum d’Entesa formalitzat l’any 2020. 
 
Acord de col·laboració amb Medellín. Es va signar a Barcelona el 19 de novembre 
aprofitant la presència a la ciutat de l’alcalde de Medellín, Daniel Quintero. L’acord 
dona continuïtat a programes de cooperació iniciats fa anys. Inclou àmbits com la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en la capacitació institucional per a 
promoure el dret a la ciutat i la justícia ambiental, garantir la defensa dels drets 
humans, la igualtat d’oportunitats i l’accés als serveis públics bàsics. 
 
Reunió virtual sobre l'agermanament amb Colònia. Organitzada per la Delegació de la 
Generalitat de Catalunya a Alemanya amb l'objectiu de remarcar la importància de 
l’agermanament i revisar la col·laboració bilateral, el 23 de novembre es va celebrar 
una trobada virtual amb Colònia, ciutat agermanada amb Barcelona des de l'any 1984. 
Hi van participar Ralf Heinen, tinent d'alcaldia de Colònia; Heike Keilhofer, presidenta 
de l'associació d'agermanament Colònia-Barcelona; Felip Roca, director de Relacions 
Internacionals de l'Ajuntament, i Enric Estany, representant de la Institució Cultural de 
Les Corts i responsable de l'agermanament. 
 
17a assemblea anual de MedCités. Els dies 1 i 2 de desembre es van celebrar a 
Montpeller la 17a assemblea anual de la xarxa MedCités i un seminari sobre mobilitat 
sostenible –Montpeller té un pla de xoc de mobilitat urbana de rellevància 
internacional–. Els actes van reunir ciutats de les tres ribes de la Mediterrània, que van 
treballar en una cooperació tècnica sobre problemes urbans compartits. Barcelona hi 
va estar present a través de la participació de la tinenta d’alcaldia Laura Pérez –que va 
destacar les actuacions municipals en urbanisme amb perspectiva de gènere–, del 
director de Justícia Global, David Llistar, i de la Direcció de Relacions Internacionals.  
 
Catàleg CIDEU d'iniciatives per a la recuperació de les ciutats. El "Catàleg d'iniciatives 
de ciutats per a la Recuperació Econòmica Verda i Inclusiva", publicat a finals de 2021, 
es va elaborar a partir dels projectes que les ciutats van compartir a la Trobada CIDEU 
2021 (16 i 17 de novembre) i inclou dos apartats sobre Barcelona (política alimentària 
urbana i mesures de reactivació econòmica) i apartats sobre ciutats com Bogotà, Lima, 
Rosario, Màlaga o Sao Paulo. 
 
Informe del CIDOB sobre polítiques de recuperació dels centres de set ciutats 
europees. El mes de desembre es va publicar "Towards a just urban transition in 
Europe: The case of post-pandemic city centre recovery", informe que  mostra les 
principals intervencions polítiques adoptades a Amsterdam, Barcelona, Florència, 
Gant, Nantes, Ljubljana i Praga durant la pandèmia per reconstruir millor després del 
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xoc causat per la Covid, amb especial èmfasi en els esforços de les administracions 
locals per dinamitzar els centres urbans. Les conclusions es basen en la tasca del grup 
de treball de ciutats europees sobre la recuperació econòmica del centre de les ciutats 
que es va posar en marxa a finals de 2020 a iniciativa de l’Ajuntament en col·laboració 
amb Eurocities, i en el diàleg en línia "Cap a una recuperació sostenible del centre de 
la ciutat" celebrat l'abril de 2021 organitzat per l’Ajuntament i el CIDOB. 
 
 
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.  
 
Reunió amb el secretari d'Estat per a la Unió Europea. El 7 de juliol, l’alcaldessa Ada 
Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet van rebre a l'Ajuntament al secretari d'Estat per 
a la Unió Europea, Juan González-Barba, per tractar sobre estratègies de Barcelona 
per a l’execució dels fons europeus. També van parlar de temes com la Nova 
Bauhaus, la política digital i les ciutats i la UE. 
 
Participació en la consulta pública de la Comissió Europea per a una regulació de 
l’allotjament turístic. L’Ajuntament, juntament amb les ciutats europees majoritàriament 
turístiques conegudes pel seu estira-i-arronsa amb les plataformes, entre elles 
Amsterdam, Berlín, Brussel·les, Madrid, París, Porto, Praga, Viena i Varsòvia, va 
participar a la consulta pública de la Comissió Europea sobre la futura regulació de 
l'allotjament turístic. Mitjançant una Posició conjunta de 13 de desembre, les ciutats 
van enumerar els "inconvenients" dels lloguers de curta durada, com l'impacte negatiu 
en l'assequibilitat de l'habitatge, la falta de protecció dels drets dels consumidors i la 
competència deslleial amb el sector hoteler. A la vegada, van reclamar una legislació 
europea que obligui a les plataformes a respectar les normes locals, cooperar amb les 
autoritats compartint informació i a fer-se responsables dels continguts que ofereixen. 
 
 
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. 
 
Assemblea general d’Eurocities, on Barcelona va ser escollida per formar part del 
Comitè Executiu de la xarxa. Durant l'assemblea general d’Eurocities celebrada a 
Leipzig del 3 al 5 de novembre, on va participar la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, les 
ciutats de Barcelona, Gant, Leipzig i Tallin van estar escollides per formar part del 
Comitè Executiu de la xarxa. Així, Barcelona va tornar a formar a part la direcció de la 
xarxa, formada per 12 ciutats i presidida per Florència. Amb 86 vots, Barcelona va 
estar la més votada d’entre totes les candidatures. 
 
Congrés Mundial de Metropolis. La xarxa va celebrar del 8 al 13 de novembre a 
Guangzhou el seu 13è Congrés Mundial. La tinenta d’alcaldia Laura Pérez va 
participar de forma virtual al Consell d’Administració i a un subfòrum sobre sistemes de 
governança diversos i inclusius. 
 
Consell Mundial de CGLU. Es va celebrar del 15 al 18 de novembre a Barcelona en el 
marc de l’Smart City Expo World Congress, sent la primera vegada que se celebrava 
de forma híbrida. Com a representants de Barcelona hi van participar en diverses 
sessions l’alcaldessa Ada Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet. Durant la reunió, 
totes les ciutats que formen part de la xarxa van acordar la composició de la 
Presidència (que va quedar vacant perquè el president va deixar el càrrec d’alcalde) 
durant el 2022. Barcelona i París lideraran políticament CGLU els mesos de juliol i 
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agost, durant els quals s’encarregaran de representar l’organització al Fòrum Polític 
d’Alt Nivell de l'ONU que tindrà lloc a Nova York i a la cimera d’alcaldes de l'U20 que 
se celebrarà a Jakarta. 
 
 
P1.5. Aprofundir de manera estratègica les relacions amb el cos diplomàtic i les 
comunitats estrangeres a Barcelona. 
 
Reunió de l’alcaldessa amb el nou cònsol general de la Xina. El 16 de setembre, 
l’alcaldessa va rebre al nou cònsol general de la Xina a Barcelona, Zhu Jingyang, en la 
que va ser la primera trobada oficial a l’Ajuntament. Durant la reunió es va destacar el 
2021 com un any important per les relacions de Barcelona amb la Xina, atesa la 
celebració del 20è aniversari de l’agermanament entre Xangai i Barcelona i la 
signatura de l’acord d’agermanament amb la ciutat de Shenzen. 

 
Celebració del 72è aniversari de la República Popular de la Xina. El 28 de setembre, el 
consolat general de la Xina a Barcelona va celebrar el 72è aniversari de la fundació de 
la República Popular de la Xina. La recepció, en format virtual, va comptar amb el 
discurs inaugural del nou cònsol general Zhu Jingyang i la intervenció de la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet. L’acte també va comptar amb els missatges de la delegada del 
govern, Teresa Cunillera, i de la consellera d’Exteriors de la Generalitat, Victòria 
Alsina. 
 
Reunió del tinent d’alcaldia Jaume Collboni amb l’ambaixador britànic. El 6 d’octubre, 
el tinent d’alcaldia Jaume Collboni es va reunir amb l’ambaixador britànic a Espanya, 
Hugh Elliott, que va sol·licitar la reunió per tractar temes com la recuperació 
econòmica després de la pandèmia, els Fons Europeus i l’estat de l’economia de la 
ciutat. 
 
Reunió de la tinenta d’alcaldia Laura Pérez amb el cònsol general del Paraguai. El 14 
d’octubre, la tinenta d’alcaldia Laura Pérez es va reunir amb el cònsol general del 
Paraguai a Barcelona, Salvador Meden, que va demanar la reunió per parlar sobre la 
mesura de govern relacionada amb la precarització laboral femenina, atès que és un 
projecte d’especial interès per ajudar a millorar les condicions socials i laborals de les 
dones paraguaianes a la ciutat. 
 
 
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. 
 
Lliurament de les medalles de la Fundació Olof Palme. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet 
va presidir el 21 de desembre el lliurament de les medalles de la Fundació Olof Palme, 
celebrat al Saló de Cent. El premi, instituït l’any 2004 per reconèixer persones que 
s’hagin destacat pel seu suport als drets humans, la cooperació internacional, la 
mediació, la pau i l’ajuda humanitària, va guardonar a dones que lluiten contra la 
pandèmia a Barcelona: Carmen Cabezas, Gemma Craywinckel, Laura Lechuga i 
Yolanda Lejardi.  
 
 
P1.7. Impulsar la capitalitat euromediterrània de Barcelona. 
 
Reunió amb el secretari general de la Unió per la Mediterrània. En el context de la 
primera celebració del Dia de la Mediterrània el 28 de novembre, l’alcaldessa Ada 
Colau i la tinenta d’alcaldia Laia Bonet es van reunir el 27 de setembre amb el 
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secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser Kamel, qui va explicar el 
significat i les activitats de la celebració. 
 
Il·luminació de la façana de l’Ajuntament en el Dia de la Mediterrània. El dia de la 
Mediterrània es va celebrar el 28 de novembre per primera vegada. L’Ajuntament va 
il·luminar la seva façana, mostrant el seu compromís amb els valors promoguts per 
aquest dia: fomentar una identitat mediterrània comuna reconeixent la diversitat 
existent a la regió, aprofundir en l’enteniment mutu per enfortir els llaços entre les dues 
ribes i celebrar la cooperació i el desenvolupament en la 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. 
 
Debat sobre el paper de les ciutats a Europa organitzat per la Fundació Feltrinelli. 
L’alcaldessa Ada Colau va intervenir en la conferència "Centre/Perifèria. Quina Europa 
per a les ciutats?", organitzada el 22 de setembre al Born Centre de Cultura i Memòria 
per la Fundació Giangiacomo Feltrinelli. Es va tractar de la primera trobada del cicle 
"OK Europe: quatre camins cap a la ciutadania europea", programat a Barcelona, 
París, Berlín i Brussel·les i centrat en com les ciutats poden representar una alternativa 
per governar de forma diferent, quins canvis suposaria i quines serien les prioritats 
d’una Europa centrada en les ciutats. També hi van participar Saskia Sassen, 
professora de la Universitat de Columbia, i Stefano Boeri, president de la Triennal de 
Milà. 
 
Jornada de Diplocat sobre el rol internacional de les ciutats en el context de pandèmia.  
El 14 de desembre es va celebrar, dins del cicle de debats organitzats per Diplocat 
sobre l'auge de les ciutats en l'escena internacional, la jornada "Les ciutats i el seu rol 
internacional en un món amb pandèmia". El director de Relacions Internacionals, Felip 
Roca, va intervenir en la primera taula juntament amb la sociòloga Saskia Sassen i 
Paul Costello, director de GMF Cities de la German Marshall Fund. En la segona taula, 
representants de les ciutats de Nantes, Terrassa i Mannheim van presentar diverses 
iniciatives pràctiques. 
 
 
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. 
 
Fòrum Zéro Carbone de Nantes. El 8 de juliol, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va 
intervenir en una sessió sobre agenda digital del fòrum Zéro Carbone de Nantes, on va 
compartir la transició digital de Barcelona.  
 
Reunió amb l'ambaixador representant permanent d'Espanya en el Consell d'Europa. 
El 5 d’agost, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va rebre a l'Ajuntament a Manuel 
Montobbio, ambaixador representant permanent d'Espanya en el Consell d'Europa. El 
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Consell està treballant en normativa internacional sobre Intel·ligència Artificial i drets 
humans. 
 
Conferència anual del Fòrum de Societat del Coneixement d'Eurocities. La tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet va participar el 22 de setembre en la taula política de la 
conferència anual del Fòrum de Societat del Coneixement d'Eurocities -que presideix 
Barcelona-, organitzada per Rennes de forma virtual, juntament amb Yann Huaumé, 
vicepresidenta de Digital Affairs i Smart City de Rennes Metropole, i Cecilia Del Re, 
tinenta d'alcaldia de Planificació urbana, medi ambient, turisme i innovació de 
Florència. 
  

Reunió amb Rotterdam. El 6 de setembre, la tinenta Laia Bonet i el comissionat 
Michael Donaldson es van reunir amb representants de Rotterdam, ciutat amb la 
qual Barcelona presideix el fòrum, amb l'objectiu de  planificar l'acció conjunta. 

 
Primera reunió política de la coalició Cities for Digital Rights. Els dies 14 i 15 d’octubre, 
la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar a Amsterdam en la primera reunió política 
de Cities for Digital Rights -coalició de ciutats creada el novembre de 2018 per 
Amsterdam, Nova York i Barcelona- juntament amb tinents d'alcaldia d'Amsterdam, 
Londres, Milà, Brussel·les, Bordeus, Sofia, Tirana i Utrecht. A més, va aprofitar per 
conèixer de primera mà les polítiques de mobilitat sostenible, el sistema intel·ligent que 
comprova el permís d'aparcament de cotxes d'Amsterdam i els seus Technasyums, 
instituts que integren la formació tecnològica en un currículum educatiu humanista. 
 
Primera jornada “Humanism in the digital age: the urban contribution". La tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet va inaugurar, juntament amb la secretària d’Estat de Digitalització 
i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, i la directora de Digital Future Society (DFS), 
Cristina Colom, la primera jornada “Humanism in the digital age: the urban 
contribution”. Organitzada per l'Ajuntament i DFS, la jornada va oferir onze sessions 
amb pensadors i líders de primer nivell de diversos països. 
 

Sessió amb ciutats europees. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va moderar la sessió 
"Transformació digital i ciutats", on va compartir visions i experiències amb tinents 
d'alcaldia de París, Rotterdam i Bordeus. Va remarcar que "des de la inclusió digital 
fins a la IA ètica, les ciutats europees estan actuant per una transformació digital 
justa". 

 
Diàleg d'alcaldes amb el comissari Thierry Breton. El 2 de desembre va tenir lloc un 
diàleg d'alcaldes amb el comissari europeu de Mercat Intern, Thierry Breton, en el 
marc de la iniciativa Intelligent Cities Challenge i sota el lema "Ciutats i comunitats 
intel·ligents, verdes i resilients". La tinenta d’alcaldia Laia Bonet va intervenir en un 
panell sobre transformació verda i digital de les economies locals.  
 
Marc comú per abordar la digitalització a les ciutats garantint els drets humans acordat 
per la coalició Cities for Digital Rights. El 14 de desembre, la coalició Cities for Digital 
Rights -presentada per Barcelona, Amsterdam i Nova York el novembre de 2018- va 
publicar el primer esborrany del marc de governança dels drets digitals per donar 
suport a les ciutats per mantenir un enfocament basat en els drets humans pel que fa a 
la digitalització. Per incloure perspectives d'arreu del món, el document està obert a 
rebre comentaris fins al 10 de gener de 2022. 
 
Informe d’Eurocities i Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) sobre els fons 
Next Generation EU a les ciutats en un context postpandèmic. L’informe "Next 
Generation EU Cities: Local Communities in a Post-Pandemic Future", publicat el 21 
de desembre, argumenta que les ciutats haurien de tenir més veu sobre com es 
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desenvolupen els plans nacionals de recuperació postpandèmia entre aquí i el 2026, 
quan se suposa que tots els projectes s'han d'acabar. Inclou l'apartat signat per la 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet "Cap a una transició digital justa: política digital urbana a 
Europa després del Covid-19". 
 
 
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. 
 
Smart City Expo World Congress, Tomorrow.Mobility i PUZZLEX. L’edició de 2021 de 
l’SCEWC -la desena edició del congrés- va començar el 16 de novembre i es va 
celebrar conjuntament amb l’edició pilot de Tomorrow.Mobility i PUZZLEX, la nova 
iniciativa sobre materials del futur.  

- Inauguració oficial. L’alcaldessa Ada Colau va inaugurar oficialment el congrés 
juntament amb el tinent d’alcaldia Jaume Collboni i l’alcaldessa de L’Hospitalet 
de Llobregat, Núria Marín. 

- Sessió inaugural. El mateix dia 16, el tinent d’alcaldia Jaume Collboni va 
participar en la sessió inaugural de l'SCEWC i Tomorrow.Mobility, "We are the 
cities we make", juntament amb el vicepresident de la Generalitat, Jordi 
Puigneró, el ministre-president de Flandes, Jan Jambon, i el governador 
d’Antioquía, Aníbal Gaviria.  

- Alcaldessa Ada Colau en sessió sobre la crisi de la Covid a les ciutats. El 17 de 
novembre, l’alcaldessa va dialogar amb Francesca Bria, presidenta de la Italian 
Innovation Fund, sobre l’impacte de la crisi de la Covid a les ciutats i els reptes 
urbans més urgents per desenvolupar una agenda tecnològica, democràtica i 
social al servei del bé comú.  

- Tinenta d’alcaldia Laia Bonet en sessió sobre inclusió digital. La tinenta Laia 
Bonet va participar el 17 de novembre en la sessió "Ensuring Digital Inclusive 
Cities in the Post-covid 19 Era" amb Delphine Jamet, tinenta d'alcaldia de 
Bordeus, Eva García Chueca del CIDOB i Anna Lisa Boni, secretària general 
d'Eurocities, entre d'altres.  

- Algunes trobades amb ciutats. Durant la celebració de l’SCEWC es va signar 
un Memoràndum d’Entesa amb Medellín amb presència del seu alcalde i la 
tinenta Laia Bonet, que també es va reunir amb la vicepresidenta de Grenoble 
Alpes Metrópole, Mélina Herenger, i amb Fabian Maingain, vicealcalde de 
Brussel·les. A més, es van celebrar diverses reunions bilaterals de nivell 
directiu i tècnic.  

- Reunions del Comissionat d'Innovació Digital de l'Ajuntament. El Comissionat 
d'Innovació Digital va acollir una nova edició del CIOsForum -la reunió global 
de Chief Information Officers de les ciutats-, la reunió anual de la Cities 
Coalition for Digital Rights i va rebre delegacions d'arreu del món. 

 
 
P2.3. Reforçar les accions dirigides a consolidar Barcelona com a model 
d’economia social i solidària. 
 
Primera edició del congrés BforPlanet. El dies 7 i 8 de juliol va tenir lloc al recinte firal 
de Montjuïc BforPlanet, organitzat per Fira de Barcelona i l'Ajuntament amb el suport 
d'ONU Habitat i el Banc Mundial. Amb el lema "Planeta en necessitat. Negoci en acció" 
i els objectius de promoure els ODS al món empresarial i de fomentar l’activitat 
econòmica sostenible, va aplegar experts i representants empresarials. El tinent 
d’alcaldia Jaume Collboni va intervenir en la sessió inaugural amb la vicepresidenta 
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quarta del Govern Teresa Ribera. D'altra banda, la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va 
participar en la sessió “Nova Agenda Econòmica 2030 a través de la innovació”. 
 
 
P2.4. Acompanyar l'acció cultural en el seu paper de projecció exterior de 
Barcelona. 
 
Cimera anual del World Cities Culture Forum. El delegat de Drets Culturals, Daniel 
Granados, va participar el 4 de novembre en la cimera anual del World Cities Culture 
Forum, "De la crisi a la recuperació: lideratge creatiu per a un futur sostenible", que va 
reunir 35 ponents de 26 ciutats. Concretament, va debatre amb Enrique Alvogrado, 
tinent de Cultura Buenos Aires, i Aline Torres, secretària de Cultura de Sao Paulo, en 
una sessió sobre la nova relació entre l’administració i la ciutadania moderada per 
Joana Gomes Cardoso, presidenta de l’EGEAC de Lisboa. 
 
Presentació de la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO 2022. La 
tercera Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO se celebrarà a 
Barcelona del 18 al 20 de maig de 2022 amb "debats amb persones de tot el món per 
repensar la universitat del futur". El 29 de novembre es va presentar oficialment al 
Paraninf de la Universitat de Barcelona, amb la participació de la sotsdirectora general 
de la UNESCO per a la Educació, Stefania Giannini; l'alcaldessa Ada Colau; el rector 
de la UB, Jordi Guàrdia; el president de Global University Network for Innovation 
(GUNi), Javier Lafuente; la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis; la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el ministre d’Universitats, 
Manuel Castells. 
 
Eutopia Week, trobada de la xarxa de deu universitats europees. L'aliança 
d'universitats europees Eutopia, que lidera la UPF a Barcelona i està formada per nou 
universitats més, va celebrar del 22 al 26 de novembre la seva trobada anual, i primera 
de forma presencial, Eutopia Week 2021. Per part de l'Ajuntament, hi van participar en 
la inauguració –celebrada al Saló de Cent– la tinenta d’alcaldia Laia Bonet i la 
delegada de Ciència i Universitats, Júlia Miralles de Imperial.  
 
 
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.  
 
IURC-China Thematic Webinar: Urban Planning on Innovation Districts. El 23 de juliol, 
diversos representants de l’Ajuntament van participar en un webinar sobre planificació 
urbana de districtes d’innovació i els casos de Barcelona i Liuzhou organitzat pel 
programa europeu IURC-China. La trobada va tenir lloc dins del marc de la participació 
de Barcelona al programa. Per part de Barcelona, que va exposar la transformació i 
desenvolupament urbanístic, social i econòmic del 22@, hi va participar, entre d’altres, 
David Martínez, gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme.  
 
Cicle Barcelona-Shanghai Bridge. Per commemorar els vint anys de l’agermanament 
de Barcelona i Xangai, l’Ajuntament, a través de Promoció de Ciutat i la Direcció de 
Relacions Internacionals i en col·laboració amb l’Oficina d’Afers exteriors del Govern 
Popular Municipal de Shanghai, va organitzar el Barcelona-Shanghai Bridge. El cicle 
va englobar prop d’una vintena d’activitats i esdeveniments presencials i en línia que 
van començar el 15 d'octubre amb la presentació virtual del tinent d’alcaldia Jaume 
Collboni a la Smart City Expo Shanghai i finalitzarien el 18 de novembre a l’SCEWC de 
Barcelona. Els esdeveniments es van centrar en àrees d’interès compartit com ara 
l’economia, la innovació i el turisme, l’educació o la cultura, i volen facilitar espais de 
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debat i fomentar la relació entre professionals, universitats, empreses i institucions 
públiques de les dues ciutats. 
 
Asia Smart City Conference de Yokohama. El comissionat Michael Donaldson va 
participar el 26 d’octubre en la desena edició de l’Asia Smart City Conference (ASCC), 
on va presentar l’estratègia de Barcelona en l’ús ètic de les noves tecnologies com la 
Intel·ligència Artificial i l’estratègia per combatre la bretxa digital. L’ASCC està 
organitzat per l’Ajuntament de Yokohama (ciutat amb la qual Barcelona té un acord de 
col·laboració) juntament amb institucions de renom al Japó i a Àsia com l’Asian 
Development Bank Institute (ADBI) i el World Bank - Tokyo Development Learning 
Center (TDLC). 
 
Agermanament amb Shenzhen. L’alcaldessa Ada Colau i l’alcalde de Shenzhen, Qin 
Weizhong, van signar el 22 de novembre un acord d’agermanament de 4 anys de 
durada que promou la col·laboració en àmbits com el comerç, les inversions, la 
biotecnologia, les tecnologies de la informació o les energies renovables. L’acte de 
signatura es va celebrar de forma telemàtica i també hi van participar la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet (qui va subratllar el potencial de l'agermanament pel que fa a 
digitalització i tecnologia), el cònsol espanyol a Guangzhou, Eduardo Aznar, la 
directora general de Relacions Internacionals de Shenzhen, Cao Saixian, el cònsol 
general xinès a Barcelona, Zhu Jiangyang, i el comissionat Michael Donaldson. 
 
Taula rodona amb Tòquio sobre la creació de l’IMI. La gerent de l’IMI, Marta 
Continente, i Lluís Olivella, antic gerent de l’IMI, van participar el 10 de novembre a 
una taula rodona amb el vicealcalde de Tòquio, Manabu Miyasaka, per compartir la 
creació de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament, donat que el Govern 
Metropolità de Tokio creava el seu departament d’ICT. 
 
 
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.  
 
Budapest Forum-Building sustainable democracies. La tinenta d’alcaldia Laura Pérez 
va participar presencialment el 17 de setembre en el Budapest Forum-Building 
sustainable democracies, un espai per impulsar el debat i mostrar els nous 
enfocaments polítics per fer front a alguns dels majors reptes que afronten les ciutats 
en l’actualitat. Concretament, va intervenir en el debat “Ciutats europees com a 
fortaleses democràtiques?”, on va detallar algunes de les polítiques socials que aplica 
l’Ajuntament per garantir el dret a la ciutat i va destacar les polítiques de participació 
activa. 
 

Declaració del Pacte de Ciutats Lliures. Dins el marc del fòrum va tenir lloc la 
signatura de la Declaració del Pacte de Ciutats Lliures, pacte fundat l’any 2019 pels 
alcaldes de Varsòvia, Budapest, Praga i Bratislava. Barcelona és una de les 23 
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ciutats que en forma part, i per aquest motiu la tinenta va participar en la signatura 
de la declaració. 
 

Inauguració del III Fòrum Mundial "Ciudades y Territorios de Paz". L’alcaldessa Ada 
Colau va participar el 26 d’octubre de forma virtual en la inauguració del III Fòrum 
Mundial “Ciudades y Territorios de Paz” celebrat a Ciutat de Mèxic en format híbrid 
durant tres dies, i del qual l’Ajuntament forma part del comitè organitzador. Moderada 
per la secretària general de CGLU, Emilia Saiz, la sessió va comptar amb un panell 
d’alcaldesses, entre les quals Claudia Sheinbaum, cap de govern de Ciutat de Mèxic; 
Claudia López, alcaldessa de Bogotà; Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues del 
Llobregat; Reyna Rueda, alcaldessa de Managua, i Manuela Carmena, exalcaldessa 
de Madrid. 
 
 
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. 
 
Reunió anual de 2022 del Fòrum d’Afers Socials d’Eurocities a Barcelona. A finals de 
juliol Barcelona va estar escollida per Eurocities per acollir la reunió anual del Fòrum 
d’Afers Socials de l’any 2022. L’Ajuntament va presentar una proposta centrada en l’ús 
de la innovació social per fer front a les desigualtats en un context post-pandèmic. Es 
tractaran temes com les polítiques sobre l’ingrés mínim per combatre la pobresa i les 
desigualtats socials; la reorganització de les cures des d’una perspectiva local i 
feminista; l’emergència habitacional; la inclusió digital i la lluita contra la bretxa digital; 
la inclusió laboral i la lluita contra la precarietat, i les polítiques contra qualsevol tipus 
de discriminació.  
 
 
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. 
 
Premi Casa Àsia 2021. La parlamentària i activista afganesa Fawzia Koofi va rebre el 
Premi Casa Àsia 2021 a la categoria de Diversitat i Interculturalitat. El ministre d’Afers 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va lliurar el premi. En 
representació de l’Ajuntament hi va intervenir el director de Relacions Internacionals, 
Felip Roca, i també hi va participar Muntsa Vilalta, directora d’Acció Exterior de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
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. 
 
Vicepresidència europea de la Comissió Directiva de C40. El 21 de juliol es va fer 
públic que l’alcaldessa Ada Colau va estar escollida vicepresidenta europea de la 
Comissió Directiva de C40. D’aquesta manera, l'alcaldessa prenia el relleu a l’alcalde 



 

13 
 

de Londres, Sadiq Khan, en el lideratge de la xarxa a Europa, i compartiria la tasca 
amb l’alcalde de Milà, Giuseppe Sala, també membre de la Comissió Directiva. 
L’alcaldessa va gravar un vídeo en català i castellà amb les seves declaracions sobre 
el nomenament. 
 
Reunions de l'alcaldessa amb els alcaldes de Londres i Los Angeles. El 21 de juliol, 
l'alcaldessa Ada Colau va mantenir una reunió virtual amb l’alcalde de Londres, Sadiq 
Khan (a qui va reemplaçar en la vicepresidència europea de C40) amb l’objectiu de 
tractar les prioritats de Barcelona i coordinar estratègies de cara a la COP 26; 
Barcelona lideraria la lluita en favor de la justícia climàtica en el si de C40. El 29 de 
juliol, l’alcaldessa Ada Colau es va reunir amb l’alcalde de Los Angeles i president de 
C40, Eric Garcetti, amb motiu del seu nomenament com vicepresidenta europea de la 
Comissió Directiva de C40; també es van tractar les prioritats de Barcelona en el 
context de la xarxa. 
 
Suport a la declaració de C40 "Urban Nature Declaration". L’alcaldessa Ada Colau va 
donar suport a la declaració Urban Nature Declaration, feta pública el mes de juliol, on 
31 alcaldes i alcaldesses es comprometien a augmentar i millorar la natura en els seus 
entorns urbans, la qual cosa redueix el risc i vulnerabilitat climàtica, dona suport als 
serveis ecosistèmics més amplis i contribueix a la distribució equitativa, tot de cara al 
2030. La declaració s’acompanyava d’un seguit de compromisos que va ser assumits 
per la Regidoria d’Emergència Climàtica.  
 
Webinar de C40 on diversos alcaldes i alcaldesses assumeixen compromisos 
relacionats amb la COP26. El 22 de juliol, l’alcaldessa Ada Colau va participar en un 
esdeveniment preparatori de la COP26 organitzat per C40 amb diversos alcaldes i 
alcaldesses on es va acordar fer de la COP26 una plataforma de llançament per a una 
dècada d'acció climàtica, que ofereixi llocs de treball, habilitats, inversions, equitat 
social i que faci front a la desigualtat. Van signar aquesta crida a l'acció els alcaldes i 
alcaldesses de ciutats com Accra, Barcelona, Houston, Los Angeles, Londres, Milà, 
Sao Paulo i Seattle. 
 
Cimera anual d'alcaldes de l'Urban 20. El 3 de setembre, l'alcaldessa Ada Colau va 
intervenir de forma telemàtica en la quarta Cimera anual d'alcaldes i alcaldesses de 
l'Urban 20, que va tenir lloc a Roma en format híbrid amb l'objectiu de presentar la 
declaració de les ciutats a la presidència del G20, la cimera del qual se celebraria a la 
capital italiana a finals d'octubre. Els alcaldes i alcaldesses que van participar en la 
sessió, on van tenir l’oportunitat de presentar la seva visió sobre com assolir una 
recuperació verda i justa després de la pandèmia, van ser els de les ciutats de Jakarta, 
Istanbul, Tòquio, Hèlsinki, Amsterdam, Barcelona, Johannesburg, Durban, Londres, 
Freetown, Osaka, Rotterdam, Montreal i Sao Paulo.  
 

Declaració. En el marc de l’acte, alcaldes/esses i governadors/ores de 28 ciutats 
van signar la declaració “Urban 20 calls on G20 to empower cities to ensure a green 
and just recovery”. 

 
VII Fòrum Global del Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà (19-21 
d’octubre de 2021). L’alcaldessa Ada Colau va participar en la inauguració i la cloenda 
del fòrum, organitzat per l’Ajuntament en col·laboració amb el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona. Amb el nexe entre alimentació i emergència climàtica com a 
tema central, el fòrum va comptar amb la participació de 500 tècnics i responsables 
polítics de ciutats de tot el món i va donar veu a la infància i l’activisme. Les 210 ciutats 
signants del Pacte de Milà van demanar als Estats que es comprometin a posar el 
sistema alimentari al centre dels acords climàtics que es prendran a la COP26, i la 
cloenda va donar el tret de sortida al Barcelona Challenge for Good Food and Climate, 
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una iniciativa impulsada per un grup de 14 ciutats (Milà, Glasgow, Bogotà, Rosario, 
Lyon, Belo Horizonte, Antananarivo, Granollers, Ouagadougou, Kazan, Birmighan, Le 
Havre, València i Barcelona) per marcar fites en el compromís amb una alimentació 
sostenible que permeti reduir la petjada ecològica. 
 
A banda de l’alcaldessa de Barcelona, la inauguració va comptar amb l’activista i 
escriptora Vandana Shiva; l’alcalde de Bordeus, Pierre Hurmic, i el director de 
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), Qu 
Dongyu. D’altra banda, la cloenda va comptar amb la participació presencial del 
ministre de Consum, Alberto Garzón, i es va emetre un missatge de la ministra per a la 
Transició Ecològica i vicepresidenta del Govern d’Espanya, Teresa Ribera, qui 
representaria al país a la COP26. 
 
Jornades al CIDOB preparatòries de la COP26 de Glasgow. Els dies 6 i 7 d'octubre, 
l’Ajuntament i el programa Ciutats Globals del CIDOB, en col·laboració amb 
l’Ambaixada britànica a Espanya, l’Ajuntament de Glasgow i les xarxes C40 i 
Eurocities, van organitzar les jornades “Unint les agendes verda i digital a les ciutats 
per impulsar transicions més ambicioses i inclusives”, amb l’objectiu d’explorar com les 
ciutats poden actuar com a laboratoris per integrar i accelerar les transicions 
ambientals i digitals en marcs polítics coherents i de maneres sostenibles i justes. La 
tinenta d’alcaldia Laia Bonet va participar en la sessió inaugural juntament amb Hugh 
Elliott, ambaixador del Regne Unit a Espanya; Angus Millar, regidor de digitalització de 
Glasgow, i Jeanne Holm, tinenta d’alcaldia de Los Angeles. 
 
Cimera del Clima COP26. L’alcaldessa Ada Colau va viatjar a Londres i Glasgow per 
participar en diverses trobades relacionades amb la COP26 i la xarxa C40: 

- Reunió preparatòria i Comitè de Direcció de C40. El 31 d’octubre es va celebrar 
a Londres una reunió preparatòria de la COP26 convocada per l’alcalde Sadiq 
Khan. El dia 1 de novembre es va celebrar la reunió del Comitè de Direcció de 
C40 a l’Ajuntament de Glasgow. Després de la trobada, l’alcalde Sadiq Khan i 
l’alcaldessa Ada Colau van atendre els mitjans de comunicació acompanyats 
per l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo.  

- Formalització dels lideratges de C40. El 2 de novembre, l’alcalde Sadiq Khan 
va assumir formalment a Glasgow la presidència de C40, en tant que 
l’alcaldessa Ada Colau va assumir la vicepresidència de la xarxa i el seu 
lideratge a Europa.  

- Presentació del compromís “Cities Race to Zero” a la principal taula de ciutats. 
El 3 de novembre, l’alcaldessa Ada Colau, l’alcaldessa de Freetown, Yvonne 
Aki-Sawyerr, i l’alcalde Sadiq Khan van intervenir en la principal taula de ciutats 
de la Cimera COP26. Agrupades a través de la xarxa C40, les ciutats van 
presentar el compromís “Cities Race to Zero”, una campanya que té com a 
objectiu reunir el suport d’empreses, ciutats, regions i inversors “per a una 
transició sana, resistent i neutra en carboni que pugui prevenir amenaces 
futures, creï llocs de treball dignes i promogui un creixement inclusiu i 
sostenible”. 

- Agenda internacional de l’alcaldessa. A banda de l’activitat pública, durant els 
tres dies que l’alcaldessa va ser a Glasgow va mantenir una intensa agenda 
internacional i contactes bilaterals per reforçar el paper i lideratge de les ciutats 
en la lluita climàtica. 

 
D’altra banda, posteriorment la tinenta d’alcaldia Janet Sanz i el regidor Eloi Badia van 
participar en diferents actes i trobades bilaterals de la COP26, destacant tres xerrades 
sobre nous models urbans sostenibles, transformació de l’espai públic i urbanisme de 
gènere. A més a més, Barcelona i Londres van aprofitar per compartir projectes 
relacionats amb ciutats sostenibles. 
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EU Clean Air Forum. El 18 de novembre, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz va intervenir 
en la sessió "Engagement with cities and citizens" del tercer "EU Clean Air Forum", 
celebrat a Madrid els dies 18 i 19 de novembre i inaugurat per la ministra Teresa 
Ribera i Frans Timmermans, vicepresident executiu de la Comissió Europea.  
 
 
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.  
 
Campanya Trees in Cities Challenge d'UNECE. A inicis de juliol, Barcelona es va 
adherir a la campanya Trees in Cities Challenge impulsada per la Comissió Econòmica 
de les Nacions Unides per a Europa (UNECE), que pretén que les ciutats es 
comprometin a plantar un determinat nombre d’arbres i a intercanviar experiències al 
respecte. La campanya, vinculada a l’Agenda 2030 i els ODS, està en línia amb en Pla 
Natura 2021-2030 i el Pla Director de l'Arbrat 2017-2037 de l'Ajuntament. L'adhesió va 
tenir la implicació de Parcs i Jardins. 
 
Xarxa de ciutats de l’economia del dònut per avançar en la lluita contra la crisi 
climàtica. A finals de juliol es va fer públic que l'Ajuntament iniciava, de la mà de la 
C40 i en col·laboració amb el Doughnuts Economics Action Lab (DEAL), els estudis 
dels indicadors de l’economia del dònut (que aposta per la reducció de les desigualtats 
socials i a la vegada per un canvi profund de les formes de producció i consum) per 
fomentar una ciutat sostenible davant l’amenaça de la crisi climàtica, tal i com fan 
altres ciutats de C40 com Amsterdam, Copenhagen i Londres. 
 
 
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.  
 
Presentació del "Council on Urban Initiatives". El 3 de novembre es va presentar a 
Londres el "Council on Urban Initiatives", una iniciativa d'ONU Habitat, LSE Cities i 
UCL-IIPP constituïda inicialment per un grup internacional de divuit alcaldes i 
alcaldesses –entre les quals la de Barcelona–, professionals, activistes i acadèmics. 
Creat com a resposta a la crida del secretari general de les Nacions Unides d'aprofitar 
la pandèmia "per reflexionar i restablir com vivim, interactuem i reconstruïm les nostres 
ciutats", té l'objectiu principal d'ajudar a reimaginar com les ciutats assoliran objectius 
socials ambiciosos. 
 
La presentació va consistir en una sèrie de panells i discussions sota el títol “Cities on 
the Front Line” que va comptar amb l’obertura del secretari general de l’ONU António 
Guterres mitjançant vídeo. L’alcaldessa  Ada Colau va participar (virtualment des de 
Glasgow, on es trobava per intervenir en la COP26) en un panell d’alcaldesses 
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conjuntament amb les de Freetown i Bogotà moderat per Leilani Farha, exrelatora 
especial de Nacions Unides pel dret a l’habitatge. 
 
 
P5.3. Acompanyar institucionalment de l'acció exterior de l'Ajuntament en 
matèria de drets humans. 
 
Seminari Internacional sobre Justícia Transicional i Pau. El regidor Jordi Rabassa va 
participar el 29 de juliol en el Seminari Internacional sobre Justícia Transicional i Pau, 
esdeveniment de diversos blocs i sessions que han tingut lloc entre els mesos de març 
i juliol de 2021 i que se celebra en el marc del Tercer Fòrum Mundial de Ciutats i 
Territoris de Pau de Ciutat de Mèxic. Concretament, va participar en la taula "Llocs de 
memòria per a la construcció de la convivència i la pau" dins del bloc "Recuperació de 
la memòria i reparació de les víctimes", juntament amb representants de Colòmbia, 
Mèxic i Argentina. 
 
Reunió amb l’expresident Ernesto Samper. El 10 de novembre, la tinenta d’alcaldia 
Laia Bonet va rebre a l'Ajuntament Ernesto Samper, expresident de Colòmbia, amb qui 
va parlar sobre l'estat de l'esquerra a l'Amèrica Llatina i sobre el procés de pau.   
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Annex 1.Primera reunió Política de la Coalició de Ciutats pels 
Drets Digitals. Amsterdam, 14 i 15 d’octubre de 2021 
 

Objectius 

1. Celebrar la primera reunió política de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals: 
reforçar vincles personals entre polítics i institucionals entre ciutats; definir 
l’agenda de la Coalició després de la pandèmia; conèixer les polítiques digitals 
de les ciutats participants. 

2. Conèixer les polítiques de mobilitat de l’ajuntament d’Amsterdam – en 
particular: polítiques de promoció de la bicicleta i inter-modalitat, i 
desplegament de la mobilitat elèctrica (hubs d’e-mobilitat). 

3. Anunciar la celebració a Barcelona, al novembre de 2022, de la segona reunió 
política de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals. 

 

Participants Ajuntament de Barcelona 

 Laia Bonet, Tinenta d’Alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Relacions 
Internacionals i Mobilitat 

 Michael Donaldson, Comissionat d’Innovació Digital 

 Guillem Ramírez, Assessor, Tercera Tinència d’Alcaldia 

 Paula Boet, tècnica de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, BIT-Habitat 
 

Participants d’altres ciutats i organitzacions 

 Touria Meliani, Tinenta d’Alcaldia d’Amsterdam 
o Aik van Eemeren, Lead Public Tech, Amsterdam CTO 
o Ger Baron, Chief Technology and Innovation Officer 
o Milou Jansen, Coordinator Cities Coalition for Digital Rights, Advisor 

Digital Rights and Ethics 

 Thomas Krause, Head of Digitalization Unit and Digital Strategy, Berlin 

 Delphine Jamet, Tinenta d’Alcaldia de Bordeus 
o Sophie Woodwille, Policy Advisor Digital and IT Department 
o Christophe Colinet, Smart City Project manager 

 Fabian Maingain, Tinent d’Alcaldia de Brussel·les 
o Aude Robert, Smart City Project coordinator 

 Theo Blackwell, Chief Digital Officer, Londres 

 Roberta Cocco, Tinenta d’Alcaldia de Milà 

 Gencho Kerezov, Tinent d’Alcaldia de Sofia 
o Ana Georgieva, Senior Expert, Digitalization, Innovation and 

Investments Directorate, City of Sofia 

 Anuela Ristani, Tinenta d’Alcaldia de Tirana 
o Faola Hodaj, Director of Innovation 

 Emilia Saiz, Secretària General de CGLU 
o Pablo Fernández, Cap de Gabinet 
o Massimo Perrino, Policy Officer 

 Linda Voortman, Tinenta d’Alcaldia d’Utrecht 
o Stijn Arts, Programme Manager Digital City 
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Programa 

 

Thursday, 14 October 2021 

07:10 – 09:35  Flight to Amsterdam Schiphol (Vueling VY8300) 

   A taxi will be waiting at the Airport. He will meet us at the meeting 
point in the main hall (not at the gate), in front of the Burger King and next to the 
entrances to the train platforms. He will have a sign with “MS Bonet, Barcelona”. 

 

09:35 – 10:15  Travel time to The Albus Hotel 

   Vijzelstraat 49, 1017 HE Amsterdam, Netherlands  

10:15 – 11:00  Check in and free time at The Albus Hotel 

Ms Maike Ehlert will be waiting for the Barcelona delegation at 
the hotel. She will also give us tickets for public transport in 
Amsterdam (tram and metro), valid for 24h.   

11:00 – 11:30  Travel time – from the hotel to Waterlooplein 

By foot (10 minutes walking distance) or by public transport (5 
min by tram 14, towards Flevopark, from Rembrandtplein to 
Waterlooplein). 

11:30 – 12:45  Site visit: Cycling tour 

   Start at Mac Bike (Waterlooplein 289 – Staalstraat, 78) 

 
13:00 – 14:00  Lunch with Deputy Mayor Touria Meliani 

   DROOG (Staalstraat 7-b) 

 Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona 

 Touria Meliani, Deputy Mayor of Amsterdam 

 Michael Donaldson, Barcelona CTO 

 Aik van Emeeren, Lead Public Tech, Amsterdam CTO 
office 

 Guillem Ramírez, policy advisor to Laia Bonet 
 

14:00 – 15:30  Site visit: sharing mobility 

   Pick up from DROOG, to Marine terein 

Smart and sharing mobility – visit the Mobility Innovation Centre 
at the Marine terrain. Presentation about responsible sensing lab 
and shared mobility hubs. 

15:30 – 16:00  Travel time back to the hotel 

   Including drop off bikes at the MacBike. Debbie will accompany 
us to MacBike. Afterwards, we can walk or take public transport to the hotel. 
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16:00 – 17:00  Free time 

 

17:00 – 17:30  Opening of the Cities for Digital Rights Conference 

   City Archive The Bazel, Vijzelstraat, 32 (Koningszaal 3rd floor) 

 Informal opening by Ms Touria Meliani, Deputy Mayor of 
Amsterdam, and by Ms Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona. 

 

17:30 – 19:00  Socratic Dialogue: a political vision for digital rights 

   City Archive The Bazel, Vijzelstraat, 32 (Koningszaal 3rd floor) 

 An informal discussion to allow participating Deputy Mayors to 
set out their vision for digital rights. What do different participants 
find most important, what is their vision based on? 

 Moderator: Aik van Eemeren 
During this session, the political advisors will have a separate 
discussion in another room, moderated by Milou Jansen. 

 

19:00   Dinner 

   Official residence of the Mayor of Amsterdam, Herengracht 502 

Standing dinner. The food will be prepared and served by 
students of the vocational school for events. During the dinners, 
Ger Baron (Amsterdam’s CTO) will share some thoughts on 
digital rights.  

 

Friday, 15 October 2021 

The venue for Day 2 is the Royal Theatre Carré, Amstel 115-125 (foyer 4th floor) 

08:45 – 09:15  Transfer by boat to the Royal Theatre Carré 

Departure: the jetty in front of the Mayor’s Residence 
(Herengracht 502). An electric boat will make a cruise through 
the beloved canals of Amsterdam to the theatre for a comfy wake 
up. 

09:30 – 10:55  Citizen voices: cities in dialogue with civil society 

 De Waag, a critical research organization focusing on technology 
and science, will host a debate between cities and international 
NGOs. The session will allow the NGOs to give their perspective 
on digital rights, but also to give critical feedback to cities and 
share how they think cities can do more to protect digital rights. 
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 Moderated by Marleen Stikker, director of The Waag 
 

10:55 – 11:05  Coffee break 

11:05 – 12:30 1st round of thematic discussions: AI and new technologies, 
privacy and data collection in public space, inclusion & 
digital government 

 Deputy Mayors are invited to adopt a thematic session and kick 
off the discussion, whether it is through a video, a presentation or 
an inspiring speaker. Thematic discussions could for example 
consider AI and new technologies, data collection and privacy in 
public space, inclusion and access to internet, or issues of digital 
government. 

Topic 1: emerging tech charter, by Theo Blackwell, CDO London 

 Moderated by Michael Donaldson, Barcelona CTO 
 

During this session, political advisors will have a separate 
discussion in another room, moderated by Milou Janssen. 

12:30 – 14:00  Lunch (foyer 1st floor) 

14:00 – 15:30  2nd round of thematic discussions: political strategy 

Now that the Coalition is become more mature, it is of utmost 
importance to continue our common ambition to do our part in the 
fight for digital rights. Having a clear and powerful agenda, 
carried forward by political commitment, would make the Cities 
Coalition even more effective. It is necessary to organize 
ourselves for the public interest, in a time when big tech 
companies have gathered so much strength and when 
digitalization is impacting every aspect of our lives. Looking at 
both the international and EU agendas, whether it concerns AI 
algorithms or the protection of personal data, the time is now to 
make ourselves heard. 

Topic 1: leverage the power of the Coalition at the EU level, by 
Delphine Jamet, Deputy Mayor of Bordeaux 

 Moderated by Michael Donaldson, Barcelona CTO 
 

15:30 – 16:00  Transfer by private bus to Ir. Lely Lyceum 

    

16:00 – 17:00  Site visit, conclusions and next steps  

 Welcome by Jerown Rijlaarsdam, director Technasium 
 

Next to signing a possible joint statement, this part of the 
program is meant to show how in Amsterdam digital rights are 
brought into practice. 
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We will visit the Technasium in the Southeast District, as high 
school with a novel approach to education. Students make use 
not only of digital tools, but work on real like challenges from 
companies and institutions. In a short discussion, we will hear 
from the students what digital rights are to them. 

We will close with a group photo. 

 

17:00 – 17:45 Transfer by private to Schiphol Airport or transfer back to 
Amsterdam city centre    

20:35 – 22:45  Flight to Barcelona (KLM, KL1681) 

 

Resultats i seguiment 

1. Presentació de principals polítiques digitals de l’Ajuntament: estratègia IA 
i Connectem Barcelona 

 

Al llarg de la reunió de la Coalició, tant la tinenta Laia Bonet com el Comissionat 
Michael Donaldson van tenir ocasió de presentar les principals polítiques digitals de 
l’Ajuntament a la resta de ciutats membres – en particular, l’estratègia municipal per 
una Intel·ligència Artificial ètica i la prova pilot d’inclusió digital Connectem Barcelona.  

Com a resultat principal, es va acordar la col·laboració amb Bordeus en el disseny de 
la seva pròpia estratègia d’inclusió digital i per a l’establiment d’un Observatori urbà 
d’inclusió digital que permeti alimentar les polítiques respectives en aquest àmbit.  

 

2. Consolidació de la xarxa, i definició prioritats i agenda de treball post-
pandèmia de la Coalició 
 

La reunió de la Coalició va ser la primera a nivell polític des de la seva posada en 
marxa al 2018. Va permetre desvirtualitzar els contactes que s’havien realitzat a nivell 
bilateral  

Es van identificar tres prioritats temàtiques per a l’agenda de la Coalició per a la post-
pandèmia: inclusió digital, intel·ligència artificial ètica i basada en drets, i sobirania de 
dades i privacitat. 

En el proper mes, es construirà un pla de treball de la Coalició per avançar en les 
següents direccions: 

 Equilibrar la representació geogràfica de la Coalició, incorporant noves ciutats 
d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica 

 Facilitar l’intercanvi de coneixements i de polítiques entre ciutats, amb almenys 
dos grups de treballs temàtics: un sobre IA, liderat per Barcelona, i un altre 
sobre inclusió digital. 

 Identificar els actors polítics, socials i econòmics sobre els quals incidir per fer 
avançar els valors de la Coalició i les polítiques que es defensen des de les 
ciutats en els tres àmbits prioritaris. 
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 Desenvolupament d’una estratègia de posicionament de marca i simbòlica per 
donar a conèixer la importància de la Coalició i dels drets digitals entre la 
ciutadania.  

 Identificar un projecte que es pugui implementar de forma conjunta entre ciutats 
i que es pugui beneficiar de fons europeus (prioritàriament, en el marc del 
programa Digital Europe), i preparar-ne el projecte per a sol·licitar fons. 

Aquest pla de treball es concretarà i s’adoptarà en el marc de la reunió tècnica de la 
Coalició que tindrà lloc a Barcelona en el marc de la Smart City Expo World Congress.  

 

3. Segona reunió política a Barcelona, al novembre 2022 
La Coalició va acordar, a proposta de la tinenta Laia Bonet, que la segona reunió 
política tingués lloc a Barcelona, al novembre de 2022, en el marc de la Smart City 
Expo World Congress.  

 

4. Coneixement de polítiques de mobilitat innovadora d’interès per a 
Barcelona: 
 

En una reunió de treball, es van establir vincles amb la unitat d’innovació del 
departament de mobilitat de l’ajuntament d’Amsterdam, que compta amb una 
associació estratègia amb l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions 
(AMS). En el marc d’aquesta col·laboració, l’ajuntament d’Amsterdam està 
desenvolupant proves pilots de solucions digitals orientades a millorar l’eficiència de la 
mobilitat, reduir la sinistralitat i les emissions, i garantir el dret a la mobilitat sostenible. 

Durant la reunió es van poder conèixer millor les proves pilot innovadores que s’estan 
duent a terme a Amsterdam en àmbits d’interès per a Barcelona: 

 Hubs de mobilitat compartida a demanda als barris 
 Planificació intel·ligent (a demanda i basada en dades) de la distribució urbana 

de mercaderies 
 Pacificació d’entorns escolars en base a dades de mobilitat i estímuls per tal de 

modificar el comportament dels conductors 
 Recollida ètica de dades de mobilitat, inclòs el sistema de IA que comprova els 

permisos d’aparcament i que forma part del registre d’algoritmes d’Amsterdam.  
La informació d’aquests projectes seran enviades als departaments municipals 
corresponents per tal d’alimentar el disseny de polítiques en aquests àmbits a 
Barcelona.  

A més, representants de la unitat d’innovació de l’àrea de mobilitat seran probablement 
a Barcelona per a la Smart City Expo World Congress. En qualsevol cas, s’assegurarà 
el vincle entre aquest programa de l’ajuntament d’Amsterdam i els departaments 
rellevants de l’Ajuntament de Barcelona – en particular, la Direcció de Mobilitat i la 
Fundació BIT-Habitat.  

 

5. Coneixement de polítiques de bicicleta 
 

Durant el dia 14, la tinenta d’alcaldia també va realitzar un recorregut per tal de 
conèixer millor el model de ciutat ciclable d’Amsterdam. Concretament, l’ajuntament de 
la ciutat va oferir una visita tècnica en infraestructura que promou la intermodalitat 
tren+bici a la ciutat. Aquest infraestructura inclou: pàrquing de bicis, serveis de sharing 
de bicicleta a les estacions, tallers de reparació a les estacions. Les polítiques 
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d’intermodalitat es dissenyen, implementen i, majoritàriament, també es financen a 
nivell nacional. 

 

Despeses 

Laia Bonet 
Vol (anada i tornada): 620,33.-€ 
Hotel: 223,57.-€ 
 
Guillem Ramírez 
Vol (anada i tornada): 620,33.-€ 
Hotel: 223,57.-€ 
 
Michael Donaldson 
Vol (anada i tornada): 620,33.-€ 
Hotel: 223,57.-€ 
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Annex 2. Informe del viatge a Londres i Glasgow. 31 d’octubre - 
4 de novembre de 2021 

Delegació 

- Ada Colau, alcaldessa 

- Mar Jiménez, directora d’Alcaldia 

- Felip Roca, director de Relacions Internacionals 

- Francesc Santiago, director de Premsa 

- Adrià Rodríguez de Alòs-Moner, assessor d’Alcaldia 

Vols 

DIUMENGE, 31 D’OCTUBRE: BARCELONA – LONDRES 

Sortida: Barcelona 

Arribada: Londres 

Companyia: Easyjet Vol: EZY8574 

DILLUNS, 1 DE NOVEMBRE: LONDRES – GLASGOW 

Sortida: Londres 

Arribada: Glasgow 

Mitjà de transport: Tren 

DIMECRES, 3 DE NOVEMBRE: GLASGOW – LONDRES 

Sortida: Glasgow 

Arribada: Londres 

Mitjà de transport: Tren 

DIJOUS, 4 DE NOVEMBRE: LONDRES – BARCELONA 

Sortida: Londres 

Arribada: Barcelona 

Companyia: British Airways Vol: BA484 

Hotel delegació a Londres 

Hotel Pullman London St Pancras 

Adreça: 100, 110 Euston Rd, London NW1 2AJ, Regne Unit 

Hotel alcaldessa a Glasgow 

RADISSON BLU  

Adreça: 301 Argyle St, Glasgow G2 8DL, Regne Unit 

Allotjament - apartament (resta de la delegació) 

GLASGOW  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enES913ES913&q=radisson+blu+hotel,+glasgow+adre%C3%A7a&ludocid=16554359949235512973&sa=X&ved=2ahUKEwjEyZrnoaHzAhWpDmMBHbMTCbgQ6BN6BAhJEAI
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Adreça: 3/18 220 Wallace Street, South, Glasgow, G5 8AH, Reino Unido 

 

Programa 

Diumenge, 31 d’octubre: Barcelona – Londres 

Vol Barcelona – Londres 

13:25 – 14:50 Barcelona (Terminal 2) – Londres (Gatwick N) Easyjet EZY8574  

15:00 – 16:00 Prova d’antígens a l’aeroport necessària per fer estada al Regne 

Unit 

 Lloc: Gatwick Airport Walk Through (Fully Vaccinated Arrivals Antigen 

Lateral Flow Test)  

15:30 Trasllat des de l’Aeroport de Gatwick a l’hotel Pullman London 

St Pancras (1h30 aproximadament) . Reserva: GK1HVI/1  

Hotel (tota la delegació)  

Hotel Pullman London St Pancras 

Adreça: 100, 110 Euston Rd, London NW1 2AJ, Regne Unit 

 

17:30-19:30 Recepció pre-COP acollida per l’alcalde Sadiq Khan  

 Lloc: The Crypts, Guildhall. Gresham Street, London EC2V 7HH 

20:00-21:30 Sopar pre-COP acollida per l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, i 

l’alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti 

 Lloc: The Lighterman. 3 Granary Square, King’s Cross, London, N1C 

4BH 

Dilluns, 1 de novembre: Londres – Glasgow  

8:30 - 13:03 Tren Londres – Glasgow amb la delegació de C40 

 Places reservades per a tota la delegació en un dels tres vagons 

reservats per C40. Cada delegació té àrees assignades per a 

reunions en petit comitè.  

Entrevistes confirmades amb l’alcaldessa: 

- Entrevista amb Anne Hidalgo, alcaldessa de París 

- Entrevista amb Mark Watts, director executiu de C40 

- Entrevista amb Sadiq Khan, alcalde de Londres 

13:03 - 13:30 Foto alcaldes/ses en arribar a l’estació de Glasgow  

13:30 Arribada a l’Hotel Radisson Blu 
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14:30 Sortida de l’Hotel Radisson Blu 

15:00 - 16:30  Steering Committee de C40 

 Lloc: Glasgow City Chambers, George Square 

 Reunió híbrida 

 Intervencions i actualitzacions a càrrec de les vicepresidències: 

- C40 Global Youth and Mayors Forum, Claudia López Hernández, 

alcaldessa de Bogotá (5’) 

- 2022 World Mayors Summit in Buenos Aires, Horacio Rodríguez 

Larreta, alcalde de Buenos Aires (5’) 

- Intervenció alcaldessa Ada Colau 

- Briefing científic sobre l’estat del clima 

- Representants del Climate Crisis Advisory Group 

16:20 – 16:30 Atenció als mitjans nacionals amb l’alcalde Khan i l’alcaldessa 

Anne Hidalgo 

 Lloc: Glasgow City Chambers 

17:00 – 17:15 Entrevista amb Tomàs Molina 

 Lloc: Glasgow City Chambers 

18:00 Trasllat a l’hotel Radisson Blu  

Dimarts, 2 de novembre: Glasgow  

09:15 – 13:00 Acte públic de C40 en el marc de la COP26 (Flagship event)  

 C40 COP 26 Flagship event: Our Last, Big Chance: Why our future 

depends on action taken today in the world's cities 

 Lloc: Glasgow City Chambers, George Square 

09:15 – 9:45  Arribada delegacions i cafès  

09:45 – 12:05  Fire Chats, Els alcaldes pujaran de dos en dos a tenir una discussió 

amb un moderador. Preguntes sobre la marxa, no preparades 

prèviament. 

 Lloc: (The Banqueting Hall).  

 Hi participen París, Bogotà, Atenes, Estocolm, Phoenix, Dhaka.  

 Vídeo de 6 alcaldes/ses de 30 segons sobre el Race to Zero (un dels 

vídeos és el de Barcelona) 

12:05 – 13:00 Changeover. Traspàs presidència entre Garcetti i Kahn. Foto de la 

delegació d’alcaldes i entrevistes amb premsa 
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11:00 – 12:00 Reunió amb Sharan Burrow, secretària general de l’International 

Trade Union Conferderation (ITUC) 

13:00 – 14:30 Dinar-recepció oferta per Michael R. Bloomberg, enviat especial 

de l’ONU pel clima i ambaixador global de UNFCCC per al Race to 

Zero i Race to Resilience, i Susan Aitken, líder de l’ajuntament de 

Glasgow 

 Lloc: Glasgow City Chambers, George Square 

Dimecres, 3 de novembre: Glasgow – Londres 

09:15 Trobada de la delegació amb l’alcaldessa  

 Lloc: Hotel Radisson Blu  

10:30 Sortida de l’hotel cap a la Blue Zone de la COP26 

11:30 Arribada a la seu de la COP26. Blue Zone: Scottish Event 

Campus 

12:30 UN COUNCIL ON URBAN INITIATIVES. Introducció a càrrec de 

Mariana Mazzucato i Ricky Burdett 

12:40 – 12:50 UN COUNCIL ON URBAN INITIATIVES. António Guterres (virtual) 

12:50 – 13:30 UN COUNCIL ON URBAN INITIATIVES. Discussió entre Richard 

Sennet, Mariana Mazzucatto i els membres del consell. 

13:30 – 14:15 UN COUNCIL ON URBAN INITIATIVES. Roundtable discussion - 

sessió pública  

 Lloc: Zoom.  

- Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldessa de Freetown (presencial) 

- Ada Colau, alcaldessa de Barcelona (virtual) 

- Claudia López, alcaldessa de Bogotá (virtual) 

- Claudia Sheinbaum, cap de govern de Ciutat de Mèxic (virtual) 

- Moderació: Leilani Farha (presencial) 

15:00 – 16:15 Cities Race to Zero: impulsant una acció climàtica ambiciosa per 

reduir les emissions a la meitat pel 2030. Acte acollit per C40. 

 Lloc: Zona blava de la COP26. Multi-Level Climate Action Pavilion 

15:00 – 15:05  Mark Watts, Director Executiu C40 

15:05 – 15:39 Panel 1: 1000+ in Cities Race to Zero: what does this mean for 

COP26? What happens next? 

 Ponents: Carolina Schmidt (presidenta COP25 i ministra de Medi 

Ambient de Xile); Ada Colau (Barcelona), Yvonne Aki-Sawyer 

(Freetown), Sadiq Khan (Londres) 
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 Moderació: David Miller (excalcalde de Toronto i director de 

Diplomàcia Internacional de C40)  

15:41 – 16:10 Panel 2: Finance Roundtable: Financing transformative action in 

cities 

 Ponents: Abdulla Al Basti (Dubai), Jenny A. Durkan (Seattle), Odile 

Renaud-Basso (EBRD) (PC) 

 Moderació: Eric Garcetti (LA) 

16:10 – 16:15 Cloenda. Mark Watts, Director Executiu de C40. 

17.00 – 18.00  Trobada amb Carolina Cosse, intendenta de Montevideo  

 Lloc: Hotel Radisson Blu 

16:30 – 19:00 Trasllat des de la COP26 a l’estació de tren Glasgow Central 

Tren Glasgow – Londres 

18:40 – 23:33 Tren Glasgow – Londres  

 Estació Glasgow Central – Londres Euston 

Hotel (tota la delegació)  

Hotel Pullman London St Pancras 

Dijous, 4 de novembre: Londres – Barcelona 

7:30 – 9:30 Trasllat des de l’Hotel Pullman London St Pancras a Heathrow 

(T5) 

Vol Londres – Barcelona 

11:10 – 14:25 Londres (Heathrow T5) - Barcelona (Terminal 1) Iberia operat per 

British Airways BA484  

Despeses del viatge 

 

 Transport Allotjament Restauració 

i taxis 

Dietes Altres1 Total 

Ada Colau 1.419,25€ 329,51€   43,16€ 1.791,92 € 

Mar Jiménez 1.584,24€ 699,51€   43,16€ 2.326,91 € 

Francesc 

Santiago 

1.584,24€ 925,96€   43,16€ 2.553,36 € 

Adrià 

Rodríguez de 

Alòs-Moner 

1.584,24€ 925,96€   43,16€ 2.553,36 € 

                                                
1
 Despeses relatives a tests COVID i canvi de moneda 
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Felip Roca 1.413,75€ 925,96€  319,74€ 43,16€ 2.702,61 € 

Despeses 

generals 

1.413,71€  834,61€  60,00€ 2.308,32 € 

TOTAL 8.999,43 € 3.806,90€ 834,61€ 319,74€ 275,80 € 14.236,48 € 

 

Reunió amb l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo  

Resum de l'activitat 

L’alcaldessa de París va sol·licitar reunir-se amb l’alcaldessa de Barcelona en el 

trajecte de tren entre Londres i Glasgow. 

Objectiu de l'activitat / qüestions abordades 

Els temes que l’alcaldessa de París va proposar abordar durant l’entrevista són el 

repte de la regulació dels allotjaments turístics, Eurocities i les superilles.  

 

Reunió amb Mark Watts, director de la xarxa c40 

Resum de l'activitat 

El director de C40, Mark Watts, va sol·licitar una reunió amb l’alcaldessa de Barcelona 

durant el trajecte en tren des de Londres a Glasgow. 

Objectiu de l'activitat / qüestions abordades 

Intercanviar sobre el present i el futur de C40, la seva capacitat d’impacte i la 

implicació de Barcelona en tant que nova vicepresidenta europea 

 

Reunió amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan 

Resum de l'activitat 

L’alcaldessa de Barcelona es va reunir amb l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, en el 

trajecte de tren entre Londres i Glasgow. 

Objectiu de l'activitat / qüestions abordades  

L’alcaldessa va aprofitar la trobada per: 

 Felicitar l’alcalde Khan com a nou president de C40 (que va prendre possessió 

durant acte del dia 2 de novembre) 

 Plantejar-li l’oportunitat que Barcelona impulsi un grup de treball en el marc de 

C40 per reforçar el paper de les ciutats davant dels Estats, actors clau per a les 

polítiques climàtiques. Tal com es va plantejar al director de C40, Mark Watts, 
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l’alcaldessa Colau va explicar a l’alcalde Khan la voluntat de liderar una 

iniciativa a dins de la xarxa perquè les ciutats es donin suport en les 

interlocucions amb els seus respectius Estats (tant a nivell de reivindicacions 

com en la identificació de vies de col·laboració). L’alcalde Khan va rebre amb 

satisfacció aquesta proposta, que està plenament alineada amb les seves 

prioritats de mandat com a nou president de C40. 

 

C40 steering committee meeting 

Resum de l’activitat 

L’alcaldessa va participar a la reunió del Steering Committee de C40 com a 

vicepresidenta europea de la xarxa. 

Programa  

 Benvinguda a càrrec de Susan Aitken, Glasgow City Council Leader 

 Paraules del president sortint de C40, Eric Garcetti, alcalde de Los Angeles 

 Paraules del president entrant de C40, Sadiq Khan 

 Intervencions i notícies de les vicepresidències 

o Informe sobre el C40 Global Youth and Mayors Forum. 

Presentadora: Claudia López, alcaldessa de Bogotà 

o Informe sobre la Cimera Mundial C40 2022 a Buenos Aires. 

Presentador: Horacio Martínez Larreta, alcalde de Buenos Aires 

o Intervenció alcaldessa de Barcelona (prioritats nova vicepresidència 

europea) 

 Presentació sobre l’Estat del Clima. Presentador: Sir David King / Mark Watts, 

director executiu 

Principals informacions abordades 

Nova presidència de Sadiq Khan. L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, va presentar el 

13 de setembre de 2021 la seva carta d'interès per convertir-se en president del C40. 

Es va demanar al Comitè de Direcció del C40 que avalés electrònicament l'alcalde 

Khan abans de l'11 d'octubre de 2021. Com que només es van fer aprovacions i no es 

van fer objeccions per part dels vicepresidents, l'alcalde Khan s'ha convertit en el 

president electe de C40. Durant el Comitè de Direcció de l'1 de novembre de 2021. 

L’alcaldessa de Barcelona va donar suport a la seva postulació. 

Presentació del segon C40 Global Youth and Mayors Forums, que va tenir lloc el 

25 de setembre de 2021 i on va tenir molt protagonisme la campanya Cities Race to 

Zero, entre d’altres, i d’on va sortir una declaració conjunta. 

El C40 Global Youth & Mayors Forum (GYMF) és la primera plataforma d'aquest tipus 

que reuneix 14 joves líders climàtics i 6 alcaldes per treballar junts per donar forma a 

com es pot fer realitat la visió d'un Global Green New Deal a ciutats d'arreu del món. El 

GYMF forma part de la Global Youth Initiative del C40, anunciada per l'alcalde de Los 
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Angeles i president del C40, Eric Garcetti, a la Cimera Mundial d'Alcaldes del C40 

2019 a Copenhaguen. 

Presentació del la ciutat de Buenos Aires per acollir la propera cimera 

d’alcaldes/esses el 2022. L’alcalde de Buenos Aires presentarà els plans de la ciutat 

per acollir aquesta cimera. Com es recordarà, Barcelona va presentar la seva 

candidatura, que va ser finalment derrotada per la de la capital argentina.  

“Sessió informativa científica sobre l’estat del clima” . La presentació va ser a 

càrrec del cap  del Grup Assessor de Crisi Climàtica, Sir David KIng. El Grup Assessor 

de Crisi Climàtica és un organisme independent creat per assessorar, advertir i criticar 

els responsables polítics globals sobre les crisis climàtiques i naturals. Llançat al juny 

d'aquest any, el grup està format per 15 experts d'11 nacions i té com a objectiu 

proporcionar al públic mundial anàlisis periòdiques sobre els esforços per fer front a la 

crisi global de l'escalfament i la biodiversitat.  

Aquest grup fa incidència per una major urgència sobre la crisi ambiental, argumentant 

que, tot i que existeix una gran quantitat de dades de l'IPCC i de revistes acadèmiques 

sobre els riscos a llarg termini de l'escalfament global, hi ha poca resposta ràpida als 

nous desenvolupaments.  

Participants 

Eric Garcetti 
Los Angeles (C40 Chair) 

 

Sadiq Khan 
Londres (honorari) 

 

Anna König Jerlmyr 
Estocolm 

 

Anne Hidalgo 
Paris (convidada especial) 

 

Anies Baswedan 
Jakarta (on-line) 

 

Yuriko Koike 
Tòquio (es llegirà text) 

 

Claudia López 
Bogotà 

 

Horacio Rodríguez Larreta 
Buenos Aires (on-line) 

 

Jenny Durcan 
Seattle 

 

Atiqul Islam 
Dhaka Nord 

 

Abdulla Al Basti 
Dubai 

 

Kate Gallego 
Phoenix 

 

 

Reunió amb la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse 

Resum de l’activitat 

La intendenta de Montevideo va sol·licitar una reunió a l’alcaldessa de Barcelona en el 

marc del seu viatge a Glasgow per participar a la COP 26 
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Objectiu de l'activitat / qüestions abordades 

El principal objectiu de la reunió va ser l’enfortiment de relacions entre Montevideo, 

amb una llarga tradició de treball en l’àmbit del municipalisme internacional, i 

Barcelona.  

Durant la reunió, es van abordar els següents temes:  

 Felicitació a la intendenta Cosse per la seva elecció i satisfacció per veure una 

dona d’esquerres més a una alcaldia important a Llatinoamèrica.  

 Voluntat d’aprofundir en les ja bones relacions entre Barcelona i Montevideo. 

Posada a disposició dels equips de Relacions Internacionals d’ambdues ciutats 

per seguir la feina d’identificar línies de treball conjuntes.  

 Xarxes i multilateralisme: ambdues ciutats aposten per les xarxes de ciutats (i 

tenir-ne les seus físiques). Montevideo és la seu de la Secretaria Regional 

Llatinoamericana de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, 

presidida per l’alcaldessa. També participen activament a CGLU, Metropolis i 

CIDEU.  

 

Presentació del Council on Urban Initiatives 

Resum de l’activitat 

L’alcaldessa va ser invitada com a membre fundador a la primera reunió del Consell 

sobre Iniciatives Urbanes, per part de la London School of Economics i Mariana 

Mazzucato. 

Programa  

 El dia 2 de novembre (12:30-18:30) es va fer una discussió constitutiva a porta 

tancada del Consell per parlar sobre objectius, estratègies, covid-19 i 

innovació. 

 El dia 3 de novembre (8:30-14:45) es van desenvolupar una sèrie de panells i 

discussions sota el títol “Cities on the Front Line”, en el qual el secretari general 

de Nacions Unides, António Guterres, va presentar públicament el Consell (de 

manera virtual). 

L’alcaldessa va participar el dia 3 de novembre de 13:30 a 14:15 en un panell 

d’alcaldesses conjuntament amb Yvonne Aki-Sowyerr (Freetown, presencial), Claudia 

Sheinbaum (Ciutat de Mèxic, a distància) i Claudia López (Bogotà, a distància). La 

sessió va estar moderada presencialment per la Sra. Leilani Farha (ex-relatora 

especial de Nacions Unides pel dret a l’habitatge). 

Les persones que van assistir presencialment a Londres són les següents: 

 Ricky Burdett, copresident del UN Council on Urban Initiatives i director de LSE 

Cities 
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 Mariana Mazzucato, copresidenta del UN Council on Urban Initiatives i 

Directora de l’IIPP 

 Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldessa de Freetown 

 Fatma Şahin, alcaldessa de Gaziantep 

 Saskia Sassen, professora de la Robert S. Lynd, Columbia University, Nova 

York 

 Leilani Farha, ex-relatora especial de Nacions Unides pel dret a l’habitatge 

 Elizabeth Diller, soci fundador de Diller Scofido+Renfro, Nova York 

 Dan Hill, director de disseny estratègic de Vinnoa, Stockholm 

 Lesley Lokko, directora fundadora de l’Africa Futures Institute 

 Richard Sennett, professor d’estudis urbans, MIT, Boston 

 Maimunah Mohd Sharif, directora executiva de UN Habitat 

Principals informacions abordades 

En el decurs del panel, es van adreçar a l’alcaldessa les següents qüestions:  

 Des de la seva experiència a Barcelona, quines iniciatives i polítiques han 

abordat amb èxit qüestions de justícia, salut i canvi climàtic de manera 

integrada? 

 La seva passió i compromís per crear una ciutat habitable pels nens és clara i 

potent. Vol que aquest sigui el seu llegat com a model Colau de Barcelona per 

inspirar altres ciutats del món? 

 Quines són les barreres més grans que té com a alcaldessa que està aportant 

un canvi a llarg termini a la seva ciutat? 

 Està molt relacionada amb C40, Nacions Unides, la Unió Europea i altres 

xarxes internacionals de ciutats. Quin missatge volen transmetre a aquestes 

organitzacions perquè puguin promoure el desenvolupament de polítiques més 

progressistes? 

 Què hauria de fer el Consell d'Iniciatives Urbanes que sigui únic? 

L’alcaldessa Ada Colau va subratllar, fonamentalment, la voluntat de construir a 

Barcelona una ciutat que defensi la vida i prioritzi la seguretat i la vida saludable per 

a tothom, i va declarar que el gran aprenentatge dels darrers mesos ha estat la 

confirmació que la transformació urbana ha de prioritzar les persones més 

vulnerables i garantir que siguin ateses. 

 

17 persones formen part del Consell: 

 Sr. Ricky Burdett, copresident del Council on Urban Initiatives i director de LSE 

Cities 

 Sra. Mariana Mazzucato, copresidenta del Council on Urban Initiatives i 

Directora de l’IIPP 

 Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 

 Sra. Alcinda Honwana, assessora interregional de UN DESA 

 Sra. Claudia López, alcaldessa de Bogotà 

 Sra. Claudia Sheinbaum, alcaldessa de Ciutat de Mèxic 

 Sr. Dan Hill, director de disseny estratègic de Vinnoa, Stockholm 
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 Sra. Elizabeth Diller, soci fundado de Diller Scofido+Renfro, Nova York 

 Sra. Fatma Şahin, alcaldessa de Gaziantep 

 Sra. LaToya Cantrell, alcaldessa de Nova Orleans 

 Sra. Leilani Farha, ex-relatora especial de Nacions Unides pel dret a 

l’habitatge. 

 Sra. Lesley Lokko, directora fundadora de l’Africa Futures Institute 

 Sra. María Soledad Núñez Méndez, fundadora d’Alma Cívica, Paraguai 

 Sr. Rahul Mehrotra, fundador de RMA Architects, Boston 

 Sr. Richard Sennett, professor d’estudis urbans, MIT, Boston 

 Sra. Saskia Sassen, professora de la Robert S. Lynd, Columbia University, 

Nova York 

 Sra. Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldessa de Freetown 

 

Cop 26 - esdeveniment Cities Race to Zero 

Resum de l’activitat 

 L’alcaldessa va ser convidada a participar a la reunió que organitza C40 en 

nom de les organitzacions que composen la campanya Cities Race to Zero.  

 El nom complet de la sessió és “Cities Race To Zero: Driving Ambitious Climate 

Action to Halve Emissions By 2030 And Deliver A Green And Just Recovery 

From Covid-19” 

 L’acte va tenir lloc a la zona blava (destinada a les discussions entre els Estats) 

de la COP 26. 

Programa 

Format: sessió oberta, amb públic present i on-line.  

15.00 – 15.05 h  Benvinguda per part de Mark Watts (master of ceremony) 

15.05 – 15.39 h Panel 1: Més de 1000 ciutats en Cities Race to Zero. Què significa 

per la COP26? Què passarà ara? 

 Ponents: Ada Colau (Barcelona), Carolina Schmidt (presidenta 

COP25 i ministra de Medi Ambient de Xile); Yvonne Aki-Sawyer 

(Freetown) i Sadiq Khan (Londres). Moderador David Miller 

(excalcalde de Toronto i director de Diplomàcia Internacional de C40) 

15.39 – 15.41 h Canvi de panel 

15.41 – 16.10 h Panel 2: Finançant accions transformatives a les ciutats 

 Ponents: Abdulla Al Basti (Dubai), Jenny A. Durkan (Seattle), Odile 

Renaud-Basso (EBRD). Moderació: Mark Watts (director de C40) 

15.00 – 15.05 h  Tancament per part de Mark Watts (master of ceremony) 
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Principals informacions abordades 

El moderador va plantejar a l’alcaldessa Colau les següents preguntes: 

 P1: des de l'aprovació del vostre Pla Clima el 2018, l'Ajuntament de Barcelona 

ha jugat un paper clau per demostrar com és la justícia climàtica a les ciutats. 

Si us plau, ens pot explicar una mica les accions concretes que està duent a 

terme la ciutat per avançar en l'agenda climàtica tot abordant les desigualtats 

socials, econòmiques i espacials? 

 P2: COP 26 representa una fita sobre com els governs nacionals abordaran 

simultàniament les crisis climàtiques, energètiques i Covid. Una coalició 

d'alcaldes i alcaldesses (entre les quals, tu mateixa), sindicats i empreses 

demanen als governs nacionals que prenguin mesures contra la pobresa 

energètica, amb una Declaració conjunta sobre la transició justa i la pobresa 

energètica. Quines són les qüestions clau que presenta aquesta coalició i com 

preteneu, com a veu líder en justícia climàtica, amplificar aquest missatge a la 

COP i més enllà? 

En el decurs dels dos panels, es va tractar sobre l'impacte acumulat de Cities Race to 

Zero, com està generant bons resultats a la COP26 en termes d'ambició i acció 

transformadora, com les ciutats estan oferint accions climàtiques inclusives i 

equitatives i innovació per reduir a la meitat de les emissions i abordar la gestió de la 

COVID19 

També es va discutir al voltant de les necessitats financeres de les ciutats, finances 

verdes i finances climàtiques 

Dades d'interès 

Què és la campanya Cities Race to Zero? 

"Cities Race to Zero" és una campanya mundial dirigida per la presidència de la 

COP26 per aplegar suport d’empreses, ciutats, regions i inversors "per a una transició 

sana, resistent i neutra en carboni que previngui amenaces futures, creï llocs de treball 

dignes i promogui un creixement inclusiu i sostenible". Té el suport de C40, ICLEI, 

Global Covenant of Mayors, CGLU, WWF i altres organitzacions similars. 

1.053 ciutats i governs locals de 76 països, que representen uns 880 milions de 

persones, s'han unit a Cities Race to Zero, comprometent-se a assolir emissions netes 

zero com a molt tard a mitjans de segle, i una reducció del 50% de les emissions de 

carboni pel 2030, indicant almenys una acció climàtica inclusiva per implementar 

immediatament i informant anualment a una plataforma d'informació. 

Com s’hi ha implicat Barcelona? 

Barcelona ha fet campanya entre totes les ciutats de l’AMB (que s’hi ha adherit en 

bloc) i les principals ciutats espanyoles. Fins ara s’hi han adherit Cadis, València i 

Madrid i Saragossa.  

 



 

36 
 

Reunió amb Sharan Burrow, secretària general d'ITUC 

Resum de l'activitat 

L’alcaldessa Ada Colau es va reunir amb la secretària general de l’International Trade 

Union Confederation, l’associació més gran de sindicats del món, per estudiar com les 

ciutats i els sindicats poden treballar conjuntament per incidir en polítiques de lluita 

contra el canvi climàtic 

Objectiu de l'activitat / qüestions abordades 

ITUC treballa molt activament amb C40, des de la perspectiva de transició justa i 

justícia climàtica. Per aquest motiu, es va facilitar la trobada entre l’alcaldessa i la 

secretària general.  

En el marc de la trobada, es va abordar:  

 la necessitat de que els agents socials com els sindicats i les ciutats treballin 

conjuntament i de manera coordinada en la seva incidència sobre les polítiques 

estatals que afectin la lluita contra el canvi climàtic.  

 la importància de la dimensió social i de justícia climàtica en aquest àmbit, per 

poder combatre la desigualtat i l’impacte sobre la població més vulnerable 

 l’impacte econòmic positiu que poden tenir les inversions en energia verda 

sobre la creació de llocs de treball, i la necessitat d’estudis acurats que en facin 

seguiment i orientin les decisions polítiques 

 la importància de les ciutats en la cadena que uneix oferta i demanda (en 

àmbits tan clau com la construcció, tant d’habitatge com d’obra pública, i 

l’alimentació) 

 la centralitat de dos àmbits també molt vinculats a les ciutats:  

 transport públic. ITUC compta amb els seus mebres amb l’International 

Transport Federation, amb qui seria molt convenient començar a tenir-hi 

interlocució des de Barcelona 

 els temes energètics  

 es posa en relleu per part de la secretària general el paper modèlic que està 

tenint la ciutat d’Oslo, amb qui convindria que Barcelona hi estrenyés més els 

llaços 

 s’identifica la voluntat de treballar amb el Just Transition Center, que està dirigit 

per la catalana Montserrat Mia (es planteja una trobada amb ella a Barcelona) 

 la rellevància de treballar conjuntament sobre plataformes digitals 

 la proposta de contactar Laurence Tubiana, que es considera l’arquitecta dels 

acords de París (i és molt propera a Sharan Burrow) per dissenyar una 

estratègia amb governs locals i buscar finançament.  

 la importància de tenir una doble estratègia d’incidència: sobre els Estats i 

sobre la Comissió Europea (el comissari Timmermans pot ser un bon aliat; 

Burrow també té molta relació amb Teresa Ribera) 
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Annex 3. Informe del viatge amb motiu de l’Assemblea General 
d’Eurocities. Leipzig, 4 i 5 de novembre de 2021  
 
Objectius 

1. Representar Barcelona en l’Assemblea General de la xarxa de grans ciutats 
europees Eurocities, que se celebra de forma anual. Enguany Barcelona es 
presentava a les eleccions al Comitè Executiu (4 llocs a cobrir per a 7 
candidatures, inclosa Madrid).  

 
2. Reforçar les relacions bilaterals a nivell polític amb capitals europees, inclosa 

Dublín (ciutat agermanada amb Barcelona) i París (primera trobada europea 
després de les eleccions municipals a França).  

 
3. Acordar, en el marc del Comitè Executiu de la xarxa, les línies generals del 

procés de selecció per substituir la Secretària General sortint, Anna Lisa Boni.  
 
4. Participar en el panel d’alcaldes i alcaldesses sobre recuperació social post-

covid, amb l’alcaldessa de Dubín, l’alcalde de Lovaina i l’alcalde de Tirana.  
 
Participants de l’Ajuntament de Barcelona:  

 Laia Bonet, tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital i Relacions 
Internacionals  

 Guillem Ramírez, assessor, Tercera Tinència d’Alcaldia  

 Marta Puchal, cap de la unitat Europa, Direcció de Relacions Internacionals  
 
Despeses  

Guillem Ramírez 
Inscripció al Congrés: 280.-€  
Vol avió (anada i tornada): 601,55.-€  
Hotel: 190.-€  
 
Laia Bonet 
Inscripció al Congrés: 280.-€  
Vol avió (anada i tornada): 601,55.-€  
Hotel: 190.-€  
Altres despeses 157.20.-€  

 
Programa  

Wednesday, 3 November 2021  
18:15 – 20:15 Flight from Barcelona to Munich (LH1815)  
21:20 – 22:15 Flight from Munich to Leipzig/Halle (LH2170)  
23:00 (aprox.) Arrival to hotel  
 
Thursday, 4 November 2021  
8:00 – 8:30 Breakfast meeting with Marina Hanke  

Art Hotel City  

 Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona  

 Marina Hanke, Councillor, City of Vienna  

 Michaela Kauer, Head of the Vienna representation to the EU  

 Marta Puchal, Head of the EU programme  
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 Guillem Ramírez, Policy advisor  
 
8:45 – 9:00 Travel time to Congress Hall Leipzig  
Congress Hall Leipzig  
Pfaffendorfer Strasse 31  
 
9:00 – 9:30 Official opening  
Burkhard Jung, Mayor of Leipzig  
Anna Lisa Boni, Secretary General of Eurocities  
 
9:30 – 10:30 Bilateral with Melina Herenger, Vice-president, Grenoble Metropole  
 
10:30 – 10:55 Coffee break and bilateral meeting with Cécile Papin, Deputy Mayor 
of Bordeaux  
 
11:00 – 11:45 Political debate (viewer)  

Keynote by Frans Timmermans (online)  

 Dario Nardella, Eurocities  

 Burkhard Jung, Mayor of Leipzig  

 Minna Arve, Mayor of Turku  

 Rafal Trzaskovski, Mayor of Warsaw  
 
13:00 – 14:00 Dinar  
 
14:00 – 15:00 Panel debate: socially equitable cities (participant)  

o Alison Gilliland, mayor of Dublin  
o Mohamed Ridouani, mayor of Leuven  
o Erion Veliaj, mayor of Tirana  
o Laia Bonet, deputy mayor of Barcelona  

 
15:00 – 15:45 Meeting with Grégory Doucet, Mayor of Lyon  
 
16:00 – 16:30 Meeting with Daniel Sazonov, Deputy Mayor of Helsinki  
 
16:45 – 17:30 Meeting with Andreas Wolter, Deputy Mayor of Cologne  
 
18:00 – 19:00 Informal Political ExCom meeting  

Political participants:  

 Dario Nardella, Mayor of Florence, President of Eurocities  

 Burkhard Jung, Mayor of Leipzig, Vice president of Eurociites  

 Mathias De Clercq, Mayor of Ghent, Secretary of Eurocities  

 Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona  

 Ricardo Rio, Mayor of Braga  

 Janez Kozelj, Deputy Mayor of Ljubljana  

 André Sobzack, Deputy Mayor of Nantes  

 Julie Ness, Councillor of Oslo  

 Marina Hanke, Councillor of Vienna  
 
Agenda:  
1. Proposed selection process for the next Secretary General  

2. Proposed concept for the upcoming ExCom political meeting in 
Florence  

3. Proposed change in membership fees  
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19:00 – 22:30 Evening  
Opening: Burkhard Jung, Mayor of Leipzig  
Award Ceremony Moderation: Burkhard Jung and Ivo Banek  
 
Dinner  
 
Friday, 5 November 2021  
The venue will be Congress Hall Leipzig (same as the day before)  
9:15 – 11:00 Political Session: the Future of Europe and our European values  
 
11:00 – 12:00 General Assembly  
Results of the ExCom elections will be announced  
 
12:00 – 13:00 Goodbye: networking event and lunch 
 
18:40 – 19:35 Flight from Leipzig/Halle to Frankfurt/Main International (LH165)  
 
21:15 – 23:15 Flight from Frankfurt/Main International to Barcelona (LH1138)  
 
 
Resultats i seguiment  

1. Barcelona guanya les eleccions al Comitè Executiu d’Eurocities  
 
Enguany, el lloc de Barcelona al Comitè Executiu d’Eurocities era un dels 4 que 
s’havien de renovar. Barcelona es presentava a la reelecció. Les altres ciutats que 
també es presentaven per ser al Comitè Executiu eren Madrid, Gant, Tallinn, Ljubljana, 
Leipzig i Eindhoven.  
Amb 86 vots del centenar de ciutats que van participar a les eleccions, Barcelona va 
ser la ciutat votada a les eleccions, i formarà de part de la direcció de la xarxa fins al 
2024.  
 
2. Acord, en el marc del Comitè Executiu de la xarxa, les línies generals del 
procés de selecció per substituir la Secretària General sortint, Anna Lisa Boni.  
 
Anna Lisa Boni, secretària general d’Eurocities des del 2014, renuncia al seu lloc de 
treballar per formar part del govern municipal de Bolonya, com a regidora de fons 
europeus i relacions internacionals del nou alcalde, Matteo Lepore.  
En la reunió informal del Comitè Executiu del dia 4, els alcaldes i tinents d’alcaldia de 
la direcció de la xarxa van acordar les línies mestres del procés de selecció per a 
omplir la vacant a la Secretaria General de la xarxa.  
 
3. Reforç de les relacions bilaterals amb grans ciutats europees  
 
Al llarg dels dos dies de l’assemblea general, es van mantenir bilaterals amb les 
següents ciutats:  

 Dublín – Barcelona i Dublín són ciutats agermanades, amb una relació, però, 
que ens la darrera dècada no ha estat gaire intensa. La reunió de treball amb 
l’alcaldessa de Dublín va permetre explorar interessos comuns, i es va 
acordar re-activar el treball conjunt en el marc de l’agermanament, 
especialment en l’àmbit de transició digital i de transport públic. Els equips 
tècnics definiran els punts de treball concrets en aquests àmbits.  
 

 Bordeus – La reunió amb la tinenta d’alcaldia de relacions internacionals de 
Bordeus, Céline Papin, va permetre establir contacte polític amb el nou 
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govern de l’ajuntament i l’àrea metropolitana. Es va acordar la participació de 
la vicepresidenta de Bordeaux Métropole per a afers digitals en les jornades 
sobre humanisme tecnològic del dia 15 de novembre a barcelona, i també 
l’establiment d’un observatori sobre inclusió digital co-liderat per Bordeus i 
Barcelona en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals.  
 

 Helsinki – L’ajuntament de Helsinki té un nou govern municipal després de 
les eleccions a l’agost de 2021. A la reunió amb el tinent d’alcaldia a càrrec 
d’afers socials es va acordar treballar conjuntament en l’àmbit de la IA i dades 
aplicades en serveis socials. Els representants de Helsinki també es van 
comprometre a reforçar la seva implicació en el grup de treball sobre IA i 
dades en el marc del fòrum de ciutats digital d’Eurocities, que presideix 
Barcelona.  
 

 Viena – La ciutat de Viena és una aliada natural de Barcelona en el marc del 
Comitè Executiu d’Eurocities. A la reunió amb la regidora Marina Hanke es va 
acordar el posicionament comú respecte al procés de selecció per a la vacant 
a la Secretaria General.  
 

 Colònia – Barcelona i Colònia són ciutats agermanades. La reunió amb el 
tinent d’alcaldia Andrea Wolter va abordar les transformacions urbanes post-
covid a la ciutat, amb especial èmfasi en mobilitat. Es va acordar reforçar 
l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de les polítiques de promoció de la 
bicicleta.  
 

 Lió – La reunió amb l’alcalde de Lió va permetre establir contacte polític al 
més alt nivell després del canvi de govern resultant de les eleccions 
municipals franceses d’aquest 2021. Es van explorar àrees d’interès comú, i 
es va acordar valorar la invitació a participar en un debat local sobre ciutats i 
salut pública que organitza l’ajuntament de Lió en el marc de la presidència 
francesa del Consell de la UE  

 


