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1-Relació fòrums i grups de treball 
 

o Fòrum Afers Socials. 
▪ Grups de treball: 

● Immigració i integració  
● Grup de treball d’inclusió del poble gitano –aquest any 

sense participació- 
● Persones sense sostre  
● Educació  
● Envelliment actiu i saludable 
● Ocupació. Presidència (escollits nov. 2020) 
● Habitatge. Vicepresidència  

o Fòrum Desenvolupament Econòmic  
▪ Grups de treball:  

● Emprenedoria i PIMES. Vicepresidència   
● Innovació 
● City Branding  & Relacions Econòmiques Internacionals 

/Vicepresidència amb juntament amb Terrassa , Gant i 
Grenoble) 

o Fòrum Societat del Coneixement. Presidència (escollits novembre) 
▪ Grups de treball: 

● Data  
● Estàndards i interoperatibilitat  
● Task force: 

o Observatori de tecnologies urbanes 
o Ciutadania Digital 

● KSF – Lab: escalat i replicació de plataformes i solucions 
o Fòrum  Mobilitat  

▪ Grups de treball: 
● Ciutats per a tothom sense barreres. Presidència (escollits 

nov. 2020) 
o Fòrum Cultura   
o Fòrum Medi ambient  

▪ Grups de treball: 
●  Soroll 
●  Qualitat de l’aire –aquest any sense participació- 

o Fòrum de Cooperació 
● Grup de treball d’Infància I joventut 

o Urban governance working groups 
● Agenda Urbana Europea 

o Comitè executiu 
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Aquest 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID19. Eurocities va reaccionar 
ràpidament a les necessitats de les ciutats i es va adaptar al format online per continuar 
amb les seves activitats.  
 

2- Iniciatives que s’han dut a terme a nivell polític: 

 Març. Participació Tinenta d’alcaldia Laia Bonet a la reunió del comitè executiu 

polític.  Adopció d’una declaració sobre l’emergència del COVID 19 a les ciutats. 

 Maig. Participació de la comissionada, Raquel Gil, al webinar What are the impacts 

of COVID-19 on local labour markets? (Eurocities i OCDE). I al mes de juny a la 

reunió del grup de treball d’Ocupació sobre plans de recuperació per al post-

COVID19. 

 Maig. Participació de la comissionada Sònia Fuertes al debat polític ‘How can we 

mitigate the socio-economic impact of COVID-19 crisis in our cities and prepare for 

an inclusive recovery?” en el marc de la reunió del fòrum d’Afers Socials. 

 Juny. Reunió del comitè executiu amb els comissaris europeus Johannes Hahn i 

Paolo Gentiloni i el vicepresident de la Comissió Europea, Frans 

Timmermans. Participació de l’alcaldessa Ada Colau- a les reunions amb Paolo 

Gentiloni i Frans Timmermans i de la tinent d’alcaldia, Laia Bonet, amb el comissari 

Johannes Hahn.  Adopció d’una declaració per demanar accés directes de les 

ciutats al Pla de recuperació econòmica, declaració que es va fer arribar a les 

institucions europees i als mitjans digitals europeus. 

 Juny. Reunió amb el comissari de Drets Socials i Ocupació, Nicolas Schmit, en el 

marc del Fòrum d’Afers Socials. Per part de Barcelona va participar la 

comissionada d’Acció Social, Sònia Fuertes. 

 Juny. Reunió amb la comissària de Política Regional, Elisa Ferreira. Participació de 

la tinent d’alcaldia, Laia Bonet. Una reunió centrada en la política de Cohesió, tant 

en el proper Marc Financer Pluriennal 2021-2027 com en la iniciativa Iniciativa 

REACT-EU –dins de Next Generation UE-. 

 Juliol. Organització de la conferència 'Rethinking City Branding in times of the 

Covid-19, roadmaps to social and economic recovery'. Participació del primer 

tinent d’alcaldia, Jaume Collboni.    

 Setembre. Videoconferència amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, 

Margrethe Vestage, en la que va participar la tinent d’alcaldia Laia Bonet. El debat 

es va centrar en la petició de les ciutats a la Comissió Europea per tenir més 

capacitat per regular les plataformes digitals. La reunió va estar organitzada 
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per Amsterdam i la xarxa Eurocities en el marc d’una estratègia d’incidència sobre 

la Digital Services Act, que ha d’establir la regulació de l’economia digital a nivell 

europeu, i l’agenda digital europea en general. 

 Octubre. Debat amb la Comissària europea d’Igualtat, Helena Dalli, sobre el rol 

de  les ciutats en el marc de la nova política europea envers la població romaní. 

Per part de Barcelona, participació de Sonia Fuertes, comissionada d’Acció Social. 

 Novembre. Participació de l’Alcaldessa en la sessió inaugural de la conferència 

anual de la xarxa, que va debatre sobre el futur de les ciutats i com aquestes 

poden reinventar-se arrel de crisis com la provocada per la pandèmia de la 

Covid19. 

 Novembre. Participació del Comissionat Miquel Rodríguez en un webinar sobre 

implementació dels ODS a les ciutats. 

 Novembre. Elecció de la tinent d’Alcaldia, Laia Bonet, com a presidenta del fòrum 

de ciutats digitals d’Eurocities –KSF-  pel període 2020-juny 2023.  

 Desembre. Publicació a la web de la xarxa d’un article de la tinenta d’alcaldia Laia 

Bonet sobre la DSA –Digital Service Act-. 

3- Iniciatives més destacades a nivell tècnic:  

 Juny: Barcelona participa en l’organització  d’un webinar  sobre els efectes del 

Covid19 sobre el Turisme. 

 Juny. Barcelona participa en l’organització d’un debat sobre el paper de 

l’emprenedoria i les PIME’s en la recuperació econòmica després de la pandèmia.  

Participació, entre d’altres, de Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa.  

 Setembre. Participació de Lluís Torrens i Raul Sánchez Adell, de Barcelona Activa, 
per presentar el projecte IT Academy.  

 Setembre Participació de Lluís Torrens i Raul Sánchez Adell -Barcelona Activa- en 
el webinar sobre  Digitalització de serveis socials, per presentar el projecte IT 
Academy –col.laboració SAF-KSF-. 

 Novembre. Barcelona ha estat escollida  presidenta del grup de treball d’Ocupació 

–dins del Fòrum d’Afers Socials- i del grup de treball Ciutats per a tothom sense 

barreres -dins del fòrum de Mobilitat-. I vicepresidenta del grup de treball 

emprenedoria i PIMEs - dins del Fòrum de desenvolupament Econòmic i  del grup 

de treball Marca de Ciutat i Relacions Econòmiques Internacionals –dins del fòrum 

de Desenvolupament Econòmic-.  

 Novembre. Participació de Barcelona, juntament amb Londres i l’OCDE, en un City 

Dialogue sobre iniciatives de recuperació econòmica a les ciutats europees. 
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 Contribució de Barcelona a la base de dades d’iniciatives per combatre les 

conseqüències de la pandèmia a la web sobre notícies COVID19. 

 Creació d’un grup de treball, promogut per Barcelona, per recollir iniciatives per a 

la recuperació econòmica del centre de les ciutats.  

 Participació a les reunions online dels diferents fòrums i grups de treball en els 

quals Barcelona participa.  

4- Declaracions més destacades adoptades en el sí d’Eurocities: 

 The European Green Deal. Delivering results for citizens with Europe’s cities. 

Febrer de 2020.  https://eurocities.eu/latest/the-european-green-deal-delivering-results-for-

citizens-with-europes-cities/ 

 

 Unlocking long term investment in Europe’s cities. Febrer de 2020 
https://eurocities.eu/goals/finance-and-investments/ 

 

 Eurocities reaction to the COVID-19 emergency. Declaració Eurocities. Març de 
2020. https://eurocities.eu/latest/eurocities-reaction-to-the-covid-19-emergency/ 
 

 People-centred Artificial Intelligence (AI) in cities.  Declaració Eurocities. Març de 
2020. https://eurocities.eu/latest/people-centred-artificial-intelligence-ai-in-cities/ 

 

 EU recovery powered by cities. Juny de 2020. https://eurocities.eu/latest/covid-19-

recovery-mayors-call-for-a-new-pact-between-the-eu-and-cities/ 
 

 The fifth generation of telecommunications system (5G) deployment in cities.  
Juny de 2020.  
https://eurocities.eu/latest/the-fifth-generation-of-telecommunications-system-5g-deployment-
in-cities/ 
 

 The Digital Services Act. Setembre de 2020.  https://eurocities.eu/latest/making-digital-

opportunities-work-for-people-and-the-public-good/ 
 

 The future of road noise policy in Europe. Setembre de 2020 
https://eurocities.eu/latest/listen-to-the-urban-future/ 

 

 EU’s Renovation Wave Initiative. Setembre de 2020. 
https://eurocities.eu/latest/renovate-to-innovate-europes-green-ambitions/ 
 

 A stronger social Europe powered by inclusive cities. Setembre de 2020.  
https://eurocities.eu/latest/a-stronger-social-europe-powered-by-inclusive-cities/ 
 

 EU climate leadership: 60% emission reduction by 2030. Novembre de 2020. 
https://eurocities.eu/latest/eu-climate-leadership-60-emission-reduction-by-2030/ 

https://eurocities.eu/latest/the-european-green-deal-delivering-results-for-citizens-with-europes-cities/
https://eurocities.eu/latest/the-european-green-deal-delivering-results-for-citizens-with-europes-cities/
https://eurocities.eu/latest/eurocities-reaction-to-the-covid-19-emergency/
https://eurocities.eu/latest/people-centred-artificial-intelligence-ai-in-cities/
https://eurocities.eu/latest/covid-19-recovery-mayors-call-for-a-new-pact-between-the-eu-and-cities/
https://eurocities.eu/latest/covid-19-recovery-mayors-call-for-a-new-pact-between-the-eu-and-cities/
https://eurocities.eu/latest/making-digital-opportunities-work-for-people-and-the-public-good/
https://eurocities.eu/latest/making-digital-opportunities-work-for-people-and-the-public-good/
https://eurocities.eu/latest/listen-to-the-urban-future/
https://eurocities.eu/latest/a-stronger-social-europe-powered-by-inclusive-cities/
https://eurocities.eu/latest/eu-climate-leadership-60-emission-reduction-by-2030/


 
 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Plaça Sant Jaume 1, pl. 2a 
08002 Barcelona 
Tel. + 34 934 027 882 
Fax + 34 934 027 877 

7 
 

 
5-FÒRUM D’AFERS SOCIALS (SAF) 
Presidència Utrecht 
Participació: Sònia Fuertes, comissionada d’Acció Social. Lucas Vidal-Folch, tècnic 
de Suport Processos Comunitaris. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI. Grup de treball de directors d’Afers Socials. Lluís Torrens, 
director d’Innovació Social. Grup de treball immigració i integració. Júlia Trias cap 
de Gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació / Xavier Cubells. 
Director de Serveis d´Immigració i Refugi. Grup de treball d’Ocupació. Paco 
Ramos director Executiu d'Estratègies/Raquel Gil Eiroá comissionada de Promoció 
de l’ocupació i polítiques contra la precarietat. Foment de l’Ocupació. Gerència 
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica. Grup de treball d’Educació: Miquel 
Ferret. Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals. Consorci d’Educació de 
Barcelona. Grup de treball d‘envelliment urbà.  Natalia Rosetti. Col·laboradora 
quarta tinència alcaldia. Grup de treball de persones sense sostre: Albert Sales,  
Ignasi Seguí i Lourdes Herrouz.  Departament d'Atenció Social a Persones Sense 
Llar. Direcció de Serveis d'Intervenció Social- Drets Social. Grup de treball 
d’Habitatge: Maite Arrondo. Consultora Institut Municipal d’Habitatge i 
Rehabilitació. 
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Les activitats d’aquest fòrum han estat virtuals a partir de març i s’han centrat en 
l’impacte social de la pandèmia, i en les mesures per a mitigar-lo. 
Algunes d’aquestes han estat webinars amb la Comissió Europea per tenir 
informació directa sobre el finançament de la UE per a les ciutats per combatre la 
crisi del COVID-19; city-dialogues entre ciutats, experts de l’OCDE, l’OIT, l’OMS, el 
BEI, la Comissió Europea i el Parlament Europeu per intercanviar coneixements 
sobre mesures de les ciutats per mitigar els impactes de la crisi del COVID-19 en 
diversos àmbits; recollida d’experiències de les ciutats enfront de la COVID-19 
sobre migració, sensellarisme, habitatge i infància, i sobre les mesures 
d’emergència social i les mesures de mitigació socioeconòmica de les ciutats. 
S’han elaborat 4 publicacions amb noves evidències de les ciutats sobre noves 
tendències, reptes, bones pràctiques i recomanacions polítiques i s’ha adoptat una 
declaració, A stronger social Europe powered by inclusive cities. S’ha contribuït a 5 
EU consultes.   
 
 
Reunions del Fòrum online:  

 27 de maig. Participació de la Comissionada Sònia Fuertes al debat polític 
‘How can we mitigate the socio-economic impact of COVID-19 crisis in our 
cities and prepare for an inclusive recovery?” 

 9-10 novembre. Cities for just transitions: Supporting local labour markets 
for an inclusive recovery and fair transition. Participació de Lluís Torrens 
per presentar el projecte B-MINCOME, en la sessió sobre renda mínima 
garantida. 
 

Participació a d’altres activitats del fòrum:  

 22 de setembre. Participació de Lluís Torrens i Raul Sánchez Adell -
Barcelona Activa- en el webinar sobre  Digitalització de serveis socials, per 
presentar el projecte IT Academy –col.laboració SAF-KSF-. 

 30 Setembre:  Webinar Eurocities “Building back better: A stronger social 
Europe – What role for cities?. Temàtica centrada sobre European Pillar of 
Social Rights i el rol que tenen o han de tenir les ciutats. Participació de 
representants de ciutats i membres del Parlament Europeu.  

 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc. en el marc d’EC: 
Survey on city measures to fight child poverty. Contribució com a best practice de 
Barcelona a l’informe Sharing Best Practice on Child Poverty. 
 

https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/09/EUROCITIES-policy-paper-Social-Europe-Sept-2020.pdf
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GRUPS DE TREBALL 
 

 Grup de treball informal de directors d’Afers Socials 
Presidència: Amsterdam 
Participació: Direcció d’Innovació social 
Assistència a reunions del grup de treball: 

 23-24 gener. Amsterdam. Participació a la taula rodona sobre desigualtats 
creixent  

 

 Grup de treball d’Immigració i integració.  
Presidència Amsterdam.  
Participació: Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació  
 
Objectius i pla de treball del grup de treball: 

 Avançar en la integració mitjançant la implicació de diferents 
departaments municipals  

 Crear sinèrgies amb altres interessats (NGO’s, entitats, altres 
administracions...) 

 Avançar en estratègies per la no discriminació, posar especials esforços en 
la integració de menors i dones, com a grups vulnerables  

 Donar recolzament als immigrants indocumentats, i a aquelles 
nacionalitats especialment necessitades d’ajuda  

 Potenciar l’aprenentatge de l’idioma  

 Avançar i assistir en la integració laboral  

 Proveir d’accés a l’habitatge; fomentar la participació d’òrgans consultius 
interessats, com el CMIB  

 Avançar en un a administració més inclusiva  

 Potenciar les estratègies de sensibilització sobre la diversitat 
 
 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 
Comunicació fluida mitjançant grups de correu. Converses bilaterals amb Júlia 
Robeer. 
 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc. en el marc d’EC:  

 Participació en la Integrating Cities Charter 

 Participació a l’Steering Commitee del C-MISE 
 
Organització esdeveniments en el marc d’EC: 

 Proposta d’acollida a Barcelona de la reunió del C-MISE al 2021. 
 

http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/charter
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D’altres iniciatives: 

 Assistència a les reunions a Amsterdam i a Hèlsinki del Partenariat  per la 
inclusió d’immigrants i refugiats de l’Agenda Urbana Europea. 

 Carta amb altres 9 ciutats europees per reubicar menors migrants de 

Grècia: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/23/barcelona-

i-nou-ciutats-europees-mes-reclamen-a-les-institucions-de-la-ue-atendre-

els-infants-vulnerables-en-situacio-de-refugi-a-grecia/ 

 Carta per demanar  a les institucions europees poder acollir persones 

refugiades des de Moria, després de l’incendi del campi: 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/12/barcelona-posa-a-

disposicio-un-equipament-municipal-per-la-reubicacio-immediata-de-55-

persones-refugiades-de-moria/ 

 

 Grup de treball de persones sense sostre.  
Presidència Glasgow  
Participació: Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar. Direcció de 
Serveis d'Intervenció Social- Drets Social 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 

 28/4/2020. Reunió Virtual Grup de Treball sensellarisme. Posada al dia de 
les ciutats membres del Grup i de la UE, Informació Iniciativa europea 
Exclusió Habitatge i Intercanvi sobre el que han fet les ciutats i quins 
recursos s’han desplegat en relació a la situació de pandèmia COVID19 i els 
Fons de Cohesió, de Solidaritat i de Recuperació que la UE desplega per fer-
hi front. 

 24 i 25/11/2020. Reunió Virtual Grup de Treball sensellarisme 
Aprenentatge mutu i Intercanvi d’experiències seguint la metodologia de 
transferència de polítiques en relació a l’enfocament estratègic de Lió en 
sensellarisme, el seu Pla quinquennal per la implementació  del Housing 
First, i la complementarietat entre Housing First i l’habitatge per tots. S’han 
presentat bones practiques com les formes d’habitatge innovadores 
Boarding House (Pensió Social), la lluita contra la discriminació en l’accés a 
l’habitatge com el reallotjament de famílies de l’Europa de l’Est i la 
mobilització del mercat de l’habitatge privat per lluitar contra el 
sensellarisme. També s’ha treballat en la co-creació de millors polítiques 
per combatre el sensellarisme i en com la situació de la crisi de la Covid es 
pot utilitzar per promocionar la provisió de solucions d’habitatge per les 
persones que estan en situació de sensellarisme. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/23/barcelona-i-nou-ciutats-europees-mes-reclamen-a-les-institucions-de-la-ue-atendre-els-infants-vulnerables-en-situacio-de-refugi-a-grecia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/23/barcelona-i-nou-ciutats-europees-mes-reclamen-a-les-institucions-de-la-ue-atendre-els-infants-vulnerables-en-situacio-de-refugi-a-grecia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/23/barcelona-i-nou-ciutats-europees-mes-reclamen-a-les-institucions-de-la-ue-atendre-els-infants-vulnerables-en-situacio-de-refugi-a-grecia/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/12/barcelona-posa-a-disposicio-un-equipament-municipal-per-la-reubicacio-immediata-de-55-persones-refugiades-de-moria/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/12/barcelona-posa-a-disposicio-un-equipament-municipal-per-la-reubicacio-immediata-de-55-persones-refugiades-de-moria/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/12/barcelona-posa-a-disposicio-un-equipament-municipal-per-la-reubicacio-immediata-de-55-persones-refugiades-de-moria/
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Per part d’Eurocities s’han actualitzat les informacions en relació a les 
iniciatives europees sobre al sensellarisme i sobre el finançament de la UE. 

 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc. en el marc d’EC:  
Participació Setmana de conferències online organitzada per la FEANTSA i 
l’Observatori Europeu de les Persones Sense Llar, sobre Covid-19 i les persones 
sense llar 5 a 9/10 2020: Plataforma d’exposició i debat sobre els darrers 
desenvolupaments i intervencions en el sector: prevenció de desnonaments, 
Sensellarisme LGTBTIQ, Sensellarisme femení, Sensellarisme en joves, famílies i 
nens, Sol·licitants d’asil i refugiats, ciutadans europeus mòbils, canvi de model del 
model d’escala al Housing First, impacte de la Covid i els fons europeus per 
combatre el sensellarisme. 
 
 

 Grup de treball d’Educació.  
Presidència Amsterdam 
Participació: Consorci d’Educació de Barcelona.  
El grup de treball Educació treballa per lluitar per la igualtat d’oportunitats de tots 
els nens i joves de tots els sectors educatius, basat en la idea de l’aprenentatge 
permanent. Els grups de treball tenen com a objectiu promoure la diversitat, la 
inclusió social i la cohesió. 
Com a mètodes, el grup de treball intercanvia bones pràctiques i estratègies 
educatives entre les ciutats, sobretot entre reunions. Ara es continua treballant  
amb el mètode de Critical Friend Review (tan aviat com es puguin tornar a fer 
reunions físiques) 
 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 

● maig 
● 6 novembre 

Participació a projectes, elaboració de documents, etc. en el marc d’EC:  

 Maig de 2020. Diàleg i intercanvi d’experiències sobre les mesures COVID 
que prenen les ciutats amb un enfocament especial a l’ECEC - Educació i 
cura de la primera infància- amb la participació de la DG EAC 

 19 al novembre 2020. Diàleg amb l’OMS Europa sobre l’escolarització a la 
regió europea de l’OMS en temps de Covid. 

 Aprenentatge comú sobre com afrontar la transició digital a la reunió del 
novembre de 2020, mitjançant un estudi de casos del Projecte Interreg 
Digita (a) l Euregio Education sobre la promoció de nous conceptes digitals 
en educació. 

 Participació a ET2020 WG a les escoles (per Koen Bastians / Anvers) i ET 
2020 a ECEC (Lieve De Bosscher / Gent) amb la preparació d’un conjunt 
d’eines per a la seva inclusió a l’ECEC 
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 Grup de treball d’Envelliment urbà.  
Presidència Amsterdam 
Participació: Quarta tinència d’alcaldia  
Espai de cooperació, intercanvi i treball sobre envelliment per impulsar estratègies 
per assolir ciutats més inclusives i amigables amb les persones grans. Es centra en 
pràctiques i experiències fonamentades en l’envelliment actiu i en com preveure i 
atendre les creixents demandes d’una població cada vegada més envellida. El grup 
també té l’objectiu de situar a l’agenda de la UE la perspectiva de les ciutats i 
l’envelliment actiu i saludable.  
  
 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 
Es fan dues/tres trobades a l’any on s’aprofita per visitar bones pràctiques 
d’alguna ciutat participant. Es fan reunions també en el marc dels Social Fòrum o 
altres trobades d’interès.  

 3 abril. Health webinar “COVID-19: “European Coordinated Response to the 
pandemic”  

 11 juny. Intercanvi experiències envelliment davant la pandèmia 
 29-30 octubre. Reunió del grup de treball: 

o Presentació del projecte de Green Paper on Ageing a càrrec de la Comissió 
Europea. 

o Presentació d’experiències de referència: Social superblocks in Barcelona: 
Towards a new model for the Home Care Service.  

o 30 novembre-4 desembre: Digital conference week. Presentació del 
projecte ESPON-ACPA. Presentació: Barcelona: Superilles socials, el 
programa Vincles i l’atenció a les persones grans en el context de crisi 
sanitària. 

 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc. en el marc d’EC:  

 S’ha guanyat un projecte ESPON 2020 Cooperation Programme: Adapting 
European Cities to Population Ageing: policy challenges and best practises 
(ACPA) en el què participem juntament amb altres 7 ciutats europees. 
Finalització de l’estudi prevista per 2020,  amb voluntat de continuïtat, 
donant a conèixer resultats i incorporant més ciutats.  

 S’ha presentat en el marc del grup de treball l’Estratègia sobre canvi 
demogràfic i envelliment 2018-2030 de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovada el juliol de 2018 amb una molt bona acollida (web d’Eurocities)  
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 Grup de treball d’Ocupació.  
Presidència Madrid  
Participació: direcció Executiva d’Estratègies de Foment de la Ocupació, 
Barcelona Activa.  
Es tracta d’un grup de treball format per uns 60 membres que se centra en les 
polítiques d'ocupació a nivell local. Pel seu contingut té un component econòmic 
molt proper al fòrum de Desenvolupament Econòmic. Serveix per compartir 
experiències, però també per fer lobby davant de les institucions europees, a 
nivell més polític.   
El 2020 Barcelona ha estat escollida presidenta d’aquest grup de treball per als 
propers dos anys. 
 
Assistència a reunions del grup de treball: 

 18 Juny Participació a la reunió del grup de treball d’Ocupació, centrat en els 
plans de recuperació per al post-COVID19 i en plans de desenvolupament de 
competències i programes d’aprenentatge permanent de les ciutats per 
impulsar la inclusió al mercat laboral. 

 13 de novembre. Reunió de coordinació amb el president i vicepresident del 
grup de treball.  

 25-26 Novembre – Reunió grup de treball. Presentació del projecte 
d’aprenentatge mutu d’ocupació «Les ciutats augmenten l’atractiu dels llocs 
de treball en el sector assistencial: ocupació i desenvolupament de 
competències” organitzat per la ciutat de Lió. Presentació del projecte 
Resilient de Barcelona Activa. Discussió sobre el pla de treball. 

 10 de desembre – Participació a la reunió de coordinació del fòrum d’Afers 
Socials.  

 
 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC. 
12 Maig. Participació de la comissionada, Raquel Gil, al webinar What are the 

impacts of COVID-19 on local labour markets? (Eurocities i OCDE).  

 

 Grup de treball d’Habitatge.  
Presidència Viena;  vicepresidència Barcelona (reelegida fins al 2022)  
Participació: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.  
 
 Aquest grup de treball se centra en el paper de l'habitatge social i assequible, en 
la promoció de la cohesió social a les ciutats. Amb aquesta finalitat, es pretén 
fomentar el coneixement sobre l'habitatge social i assequible, a nivell europeu i 
generar l'intercanvi de bones pràctiques i saber fer entre els seus membres.  
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Alguns dels temes tractats pel grup de treball inclouen habitatge assequible; 
habitatge d'interès social i habitatge de grups especials; ús mixt de 
desenvolupaments urbans; l'habitatge i  cohesió social;  rehabilitació dels 
habitatges existents i  transferència de know-how.  
El 2020 el grup de treball es va centrar en l'accés a fons europeus; noves fórmules 
d'incidència política per avançar en el dret a l'habitatge en l'àmbit europeu, amb la 
participació de l'expert europeu en temes d'habitatge, Prof. Padraik Kenna, de la 
Universitat de Galway i taula rodona i debat sobre fórmules emergents d'accés a 
l'habitatge basades en el bé comú, com el co-habitatge i els Community Land 
Trusts. 
Destacar, el treball transversal amb altres grups de treball i fòrums d'Eurocities, 
especialment en el segon trimestre del 2020, a través de la participació i 
seguiment de les reunions dels grups Inversions a llarg termini i Medi Ambient, a fi 
de donar seguiment al nou marc de finançament europeu Investment Fund, 
Renovation Wave i l’European Green New Deal. Així, es va participar en la redacció 
de la declaració d’Eurocties sobre el marc de Renovation Wave. Enllaç a la 
declaració https://eurocities.eu/latest/renovate-to-innovate-europes-green-
ambitions/ 

 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 

 Juny. Reunió online, dedicada a situació COVID i models emergents d’accés 
a l’habitatge.   

 Novembre. Reunió online, dedicada a fons europeus i noves fórmules 
d’incidència política a la UE per avançar en el dret a l’habitatge.  

 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC: 
 

 Al juny 2020, s'havia plantejat la participació en un projecte Europeu, 
d'intercanvi de bones pràctiques sobre models emergents d'accés a 
l'habitatge basades en les tinences col·lectives. Aquest projecte, va ser 
ajornat al 2021, per motius sobrevinguts relacionats amb la COVID. 

 La tasca de lobby d’aquest grup de treball va aconseguir que s’acceptessin  
les esmenes que va fer a l’estudi sobre accés a un habitatge decent i 
assequible per a tots que es va adoptar al Parlament Europeu, liderat per la 
MEP holandesa Kim Van Sparrentak del  partit dels Verds. En aquest sentit, 
es van celebrar diverses reunions en línia i es va participar en diverses 
taules rodones organitzades en xarxes Internacionals com la UNECE, la 
UPM o la  Housing Solutions Platform. 

 Al maig de 2020, liderat per Barcelona, es va elaborar un informe que 
recollia les mesures adoptades en habitatge per diferents ciutats arran de 
la COVID 19. La recollida de dades es va realitzar tant a través de recerca 
d'informació a través de fonts especialitzades com a través d'un formulari 
que es va distribuir als membres de la xarxa i altres ciutats amb les que 
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Barcelona té relació habitual. Aquest informe es va distribuir als membres 
del Grup de Treball i a ciutats amb qui col·laborem  i es va presentar a més 
en una reunió temàtica davant el nou relator per un Habitatge Adequat de 
Nacions Unides. Aquestes dades en van tenir en consideració en el seu 
primer informe de Mandat dedicat a la crisi de la COVID. Enllaç a l’informe  
https://bit.ly/3qJa9m9 

 Al desembre 2020 es va presentar també un informe sobre habitatge i 
sensellarisme, `Cities Delivering Social housing, and support to homeless 
people', com a material de treball per avançar en el treball del Pilar 
Europeu de Drets Socials. 

 El Parlament Europeu recull les propostes redactades pel grup de treball 
d’Habitatge –del qual Barcelona ostenta la vicepresidència- sobre dret a un 
habitatge digne i assequible a nivell municipal.  
 

 

 Grup de treball Inclusió poble gitano  
Presidència Glasgow  
Participació 6 tinència Alcaldia  
Assistència a reunions  
Aquest any no hi ha hagut participació  
 
 
 

  

https://bit.ly/3qJa9m9
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6-FÒRUM DE COOPERACIÓ 
 

 Grup de treball d’infància i joventut.  
Presidència Leeds  
Participació: Regidoria d’Infància, Joventut, Persones grans i Persones amb 
discapacitat.  
 
Assistència a reunions telemàtiques del grup de treball: 

 27 de novembre. Assistència a la reunió del grup de treball a on es van presentar 

els resultats i conclusions de l'Enquesta de pobresa infantil, així com exemple de 

bones pràctiques de les ciutats per mitigar l’impacte del COVID-19 en la infància, 

reduir la pobresa infantil i protegir els drets dels infants. 

Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC.  

 Participació en el document ‘Fighting child poverty in cities in Europe: Lessons 

from cities for the EU Child Guarantee’ on es recullen les polítiques aplicades en 

diverses ciutats, inclosa Barcelona. A la pàgina 42 hi ha la fitxa del Fons 0-16 de 

Barcelona. 

 
 

 
 
 

  

https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2021/01/Eurocities-report-on-fighting-child-poverty-in-European-cities_Dec-2020.pdf
https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2021/01/Eurocities-report-on-fighting-child-poverty-in-European-cities_Dec-2020.pdf
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7-FÒRUM DE CULTURA  
Presidència Spoo 
Participació: Jaume Muñoz Direcció de programes culturals, Institut de Cultura de 
Barcelona. 

 

 
L’ICUB manté un contacte regular amb la secretaria del Fòrum de Cultura i 
amb els membres, tot i que considera que aquest fòrum és massa gran –més 
de 40 ciutats-  i que les ciutats que hi participen són poc rellevants per  a 
l’estratègia de l’Institut de Cultura. Aquest contacte, però, és útil per a la 
recerca de socis, contactes o disseminació i recerca de suport per a projectes 
de l’ICUB. Per exemple, a la reunió del fòrum de cultura de Gent es van 
concretar contactes i possibles col·laboracions per celebrar l'any vinent a 
Barcelona l'Any Europeu del Patrimoni Cultural a través de diverses accions 
previstes en museus amb el possible suport del programa Europe Creativa. 
També és útil per garantir  visibilitat de Barcelona i presència en els projectes i 
debats prioritaris. 
Assistència a reunions del Fòrum online:  
Assistència i presentació dels programes extraordinaris de suport a la cultura 
en el marc de la crisi del covid-19 durant el fòrum online de Cultura celebrat el 
8 d’octubre del 2020. 
D’altres iniciatives: 

Participació a la Commission's survey on the COVID's effects on cultural and 
creative sectors and European cities' response. 
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8-FÒRUM DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (EDF)   

Presidència Nantes 

Participació. Grup de treball City Branding  & Relacions Econòmiques 

Internacionals. Presidència. Consol Vancells. Responsable de Projectes de Marca 

Ciutat-City Branding. Direcció de Promoció de la Ciutat/Marc Sans. Tècnic de 

Promoció de Ciutat. Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.  

Grup de treball Emprenedoria i PIMES. Cristina Gil. Directora de projectes 

internacionals / Cinta Arasa tècnica de projectes internacionals. Barcelona Activa.  

Grup de treball d’Inversions llarg termini. Pau Batalla. Director de Finançament. 

Gerència de Pressupostos i Hisenda / Josep Maria Medrano.  Director de 

Planificació Estratègica i Fiscalitat. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal  

. 
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Es participa a les reunions dels 3 grups de treball (Emprenedoria i PIMEs, City 
Branding & Relacions Econòmiques Internacionals i Innovació). 
  
Es manté la vice-presidència del grup de treball Emprenedoria i PIMEs i la del  grup 
de treball City Branding & Relacions Econòmiques Internacionals, juntament amb 
Terrassa , Gant i Grenoble pels anys 2021 i 2022.  
 
Assistència a reunions del Fòrum de manera virtual i presencial:  
12-14 febrer 2020. Valladolid. Reunió presencial del Fòrum de Desenvolupament 
Econòmic. Presidit per la Ciutat de Nantes (President) i de Helsinki (Vicepresident) 
de l’esmentat Fòrum durant l’any 2020. Un dels temes centrals va ser l’economia 
circular S’acorda organitzar una visita d’Estudi a Barcelona al mes de novembre de 
2021 centrada en “Ciutats que aprofiten el seu creixent rol com a smart & digital 
hub per atraure talent digital i inversió internacional” (coincidint amb l’edició 2021 
de la Smart City Expo). 
 
 

GRUPS DE TREBALL 
 

 Grup de treball Emprenedoria i PIMEs 
Presidència Braga. Vicepresidència Barcelona 
Participació: La Direcció de Projectes Internacionals de Barcelona Activa ha 
renovat la vicepresidència del grup de treball d’empresa i emprenedoria de la 
xarxa Eurocities durant aquest any 2020 i per als propers dos anys. 
 
Assistència a reunions presencials i virtuals del grup de treball:   
Com a activitats d’aquest grup de treball, es va organitzar el dia 23 de juny del 
2020 de la trobada anual del grup de treball Emprenedoria i PIME’s (Forum de 
Desenvolupament Econòmic d’EUROCITIES), en format on-line. La trobada va 
prendre la forma de City dialogue i es va anomenarThe role of entrepreneurship 
and SMEs in the economic recovery, és a dir, El rol de l’emprenedoria i de les 
empreses en el marc de la recuperació econòmica. El director general de 
Barcelona Activa Félix Ortega va exposar-hi l’estratègia de Barcelona. 

 
Al novembre del 2020 la Direcció de Projectes Internacionals ha presentat el seu 
pla de treball, que unit al que va presentar la presidència del grup, ostentada per 
la ciutat de Braga, ha estat aprovat. Aquest pla de treball gira entorn l’anàlisi i 
l’estímul dels sectors i de la tipologia d’empreses que poden actuar de tractors de 
la recuperació econòmica post-covid 19, que ha de passar per la digitalització i 
l’economia verda.  
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El departament de Projectes Internacionals va participar a la reunió de govern del 
Fòrum de Desenvolupament Econòmic de la Xarxa Eurocities el dia 17 de 
desembre, amb les prioritats posades en la recuperació de les ciutats després de 
la crisi del COVID, el foment de l’ocupació, l’economia verda i la digitalització com 
a vies d’impuls de l’economia.  

 
D’altres iniciatives:  
Activitat derivada de la crisi del Covid-19.Representants del departament han 
participat en diversos fòrums de diàleg organitzats per la xarxa Eurocities, i que 
s’han focalitzat entorn el futur de les ciutats després de la pandèmia, el futur dels 
fons estratègics de la UE, entre d’altres.  
En el marc d’aquesta xarxa la Direcció de Projectes Internacionals va participar, 
durant els primers mesos de la pandèmia i fins al juny del 2020, en la recopilació 
de les actuacions impulsades per l ‘ajuntament de Barcelona per contra-restar els 
efectes de la pandèmia en els primers mesos de la crisi. Eurocities va dur a terme 
una base de dades amb aquestes iniciatives, que anava alimentant amb les 
aportacions de les ciutats membres de la xarxa.  

 

 Grup de treball City Branding & Relacions Econòmiques Internacionals 
 Vicepresidència Barcelona  
Participació. Direcció de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Durant l’any 2020 i l’any 2021 Barcelona ostentarà la vicepresidència del grup amb 
Terrassa, Gant i Grenoble i la ciutat de Gènova passarà a ostentar la presidència. 

 
Assistència a reunions del grup de treball: 
 Febrer, Valladolid (presencial).Reunió del Grup de Treball Marca de Ciutat i 

Relacions Econòmiques Internacionals presidit per Barcelona (21 
representants de grans ciutats europees), en el marc de la reunió del Fòrum a 
Valladolid.  
La reunió es centra en la creixent tendència al place branding amb consciència, 
tenint en compte les diverses externalitats, negatives per a uns públics 
objectius i positives per a uns altres que tota política de marca de ciutat i 
atracció  de visitants, talent i inversió internacional genera en les grans ciutats 
europees (tensions per la massificació turística de certs espais públics, 
sobrecàrrega de serveis municipals de transport, tensions en el mercat 
d’habitatge de lloguer lligada als processos de gentrificació de barris agreujada 
per l’arribada de les plataformes de sharing economy i la desertificació en 
l’oferta de comerç tradicional al centre de les ciutats que genera el monocultiu 
turístic. 
La Direcció de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona presenta la 
creixent importància del sector de la economia verda i circular a Barcelona i 
Catalunya i les mesures de promoure-la impulsades per Barcelona Activa. 
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 Juny. Online. Sessió Co-creating EUROCITIES 2021. Promoció de Ciutat 
de l’Ajuntament de Barcelona assisteix a la reunió virtual juntament 
amb 54 altres presidents de Grups de treball de la xarxa per treballar 
en la co-creació de les estratègies, prioritats, objectius i pla de treball 
de la xarxa per l’any 2021 (es tracta d’una reunió virtual que substitueix 
a la reunió anual presencial a Brussel·les). 

 

D’altres iniciatives:  

 Juny. City Dialogue sobre la resposta del sector del turisme al Covid19 
organitzat per EUROCITIES com a part de les activitats del Grup de 
Treball City Branding i Relacions Econòmiques Internacionals. 
Intervencions de diverses ciutats sobre l’impacte de la COVID10 en el 
turisme, entre d’elles Barcelona, a través de Rosa Bada, Consorci de 
Turisme de Barcelona 

 Novembre City Dialogue London, Barcelona and the OECD – Recovery 
programmes in European Cities”: 20 de novembre de 2020, la Direcció 
de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona va participar en el 
webinar organitzat per Eurocities "City dialogue: London, Barcelona 
and the OECD-Recovery programmes in Europe's cities" sobre 
programes de recuperació a ciutats europees, exposant el que s’ha fet 
a Barcelona: CECORE, Barcelona Green Deal, Barcelona Never Stops, i 
especialment sobre la recuperació d’activitats enfocades a la nova 
economia al Districte de Ciutat Vella, explicant el projecte de conversió 
de l’edifici de correus en un centre d’innovació digital i la remodelació 
del Port Olímpic, ambdues actuacions orientades a diversificar 
l’economia del centre. Per part de Barcelona va participar Barbara Pons 
de Barcelona Activa. 

 
Organització esdeveniments en el marc d’EC.  
Organització per part de la Direcció de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la UPF Barcelona School of management del Webinar "Repensar la 
marca de la ciutat en temps de Covid19, fulls de ruta per a la recuperació 
econòmica i social" organitzat a Barcelona el 21 de juliol de 2020 de 9:30h a 13: 
50h. El seminari web va reunir 10 ponents de 6 ciutats i 4 universitats 
internacionals, experts en marca de ciutats, entre ells l'aclamat ponent principal 
Greg Clark, per intercanviar la seva experiència i el seu punt de vista sobre les 
respostes eficients de les ciutats a la crisi sanitària, social i econòmica provocada. 
el Covid19. Per part de l’Ajuntament de Barcelona va participar el primer tinent 
d’alcaldia, Jaume Collboni, Mario Rubert, director de promoció de ciutats i Consol 
Vancells, responsable de projectes de Marca de Ciutat. El seminari web 
internacional va ser seguit per 495 participants registrats dels 5 continents. 
 
 

https://www.barcelona.cat/rethinking-city-branding/ca
https://www.barcelona.cat/rethinking-city-branding/ca
https://www.barcelona.cat/rethinking-city-branding/ca
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 Grup de treball d’inversions a llarg termini.  
Presidència Göteborg i Colònia   
Participació: Gerència de Pressupostos i Hisenda.  
 

 
Assistència a reunions del grup de treball 
8 abril. Reunió virtual. Es varen comentar les novetats derivades del “European  
Deal”, destacant l’oportunitat i impuls que suposa per a les inversions sostenibles. 
Es va posar de manifest la necessitat de comptar amb les ciutats per aconseguir 
una transició cap a una economia sostenible i neutral amb el clima. Al mateix 
temps, es va fer èmfasi en la necessitat de reduir les barreres en la política fiscal 
europea, per tal de facilitar a les ciutats l’accés a mecanismes de finançament a 
llarg termini.  
 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC.  
Elaboració d’una carta adreçada a la Presidenta de la Comissió, per tal de reclamar 
major protagonisme de les ciutats en la gestió de programes vinculats al Green 
Deal. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Plaça Sant Jaume 1, pl. 2a 
08002 Barcelona 
Tel. + 34 934 027 882 
Fax + 34 934 027 877 

23 
 

 

9-FÒRUM DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (KSF) 
Presidència Gent 
Participació: Joan Batlle, Responsable de projectes internacionals del Comissionat 
d'Innovació Digital. Michael Donaldson, comissionat d’Innovació Digital, 
Administració Electrònica i Bon Govern. Marta Gallardo / Marta Puchal Programa 
Europa direcció de Relacions Internacionals.  Guillem Ramírez. Assessor relacions 
internacionals a la 3 tinència alcaldia 
 

 

 

 
  
 

Governança: 
Durant aquest any Barcelona ha seguit exercint el rol de vice-president del fòrum. Rol que 
va assumir des del Novembre de 2019. Hem treballat colze amb colze amb Ghent que 
exercia de president del fòrum per dinamitzar el fòrum.   
Ja de bon principi vam haver de fer front a les restriccions de mobilitat que ens ha 
imposat la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. El primer impacte ha sigut 
l’allunyament i desconnexió dels membres. Juntament amb Gent hem establert un pla de 
xoc per mantenir cohesionat el fòrum amb les següents accions immediates: 

 Reunions virtuals setmanals de 30 minuts entre Chair i Vice-chair per a 
coordinar la visió i construir una pla per adaptar el fòrum a les necessitats 
actuals. 
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 Reunions quinzenals de 60 minuts amb l’staff d’Eurocites-KSF: Chair, Vice-
chair, Policy Officer i trainee.  

 Reunions de l’Steering Committee mensuals i restringides a 60 minuts de 
durada. 

 Creació de task-forces (de molt curta durada) per treballar iniciatives de 
posicionament polític 

 Promoure reunions amb altres grups de treball d’altres fòrums per tractar 
temes comuns 

 Iniciar un debat intern sobre com millorar l’efectivitat de les reunions virtuals 

 El  4 de Novembre Barcelona va ser escollit presidenta del fòrum fins a juny de 
2023. Com a una de les primeres propostes s’han introduït les sessions virtuals 
OpenMIC per promoure l’aparició d’iniciatives bottom-up que enriqueixin el 
treball i la col·laboració dels membres del fòrum. També es proposarà un canvi 
del nom del fòrum. 

 
   Assistència a reunions del grup de treball: 

En general tots els grups de treball han acusat una important reducció de les seves    
activitats i fins i tot, en alguna casos aturada. 

 Al llarg de l’any, s’ha assistit a 2 reunions de la task force de Ciutadania Digital, a 1 
de la task force de tecnologies emergents, i a 1 del grup de treball de dades. No hi 
ha hagut cap trobada del grup de treball d’interoperabilitat. També s’ha assistit a 
la 1 primera reunió de treball del KSF-Lab sobre el projecte de targeta ciutadana 

 No s’ha assistit a cap trobada de l’Observatori de tecnologies urbanes. 
 
Participació als grups de treball: 

 Estàndards i interoperabilitat: durant aquest any el grup de treball ha sigut molt 
poc actiu, no només degut a la pandèmia si no també perquè el seu chair ha sortit 
escollit com a regidor d’una ciutat veïna i no pot dedicar-se a liderar el grup. 
Aquest grup de treball s’ha acabat tancant 

 Dades: Barcelona ha seguit participant de les iniciatives del grup de dades. Cal 
destacar el paper que aquest grup està jugant en la definició del posicionament de 
la xarxa davant de la iniciativa europea de crear els “common data spaces”. 

 Ciutadania digital: Barcelona ha participat en aquesta task force de forma puntual 
recolzant iniciatives de les ciutats líders i suggerint temes de treball. La task force 
es consolida com a grup de treball i presenta el seu pla de treball anual 
bàsicament al voltant de la recollida de bones pràctiques. 

 Tecnologies emergents: Hem seguit participant en aquesta task force.  La task 
force es consolida com a grup de treball i presenta el seu pla de treball anual en el 
que busca l’establiment de metodologies de foresight, la col·laboració amb altres 
fòrums i la col·laboració amb experts externs. 

 KSF-Lab: El primer projecte que s’ha dut a terme ha sigut el de la targeta 
ciutadana. Barcelona no hi ha participat. S’ha finalitzat el primer pilot del KSF-Lab i 
s’inicia l’avaluació d’aquest primer pilot a fi de refinar la metodologia. Pel 2021 es 
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vol treballar en un o dos pilots nous i reforçar la participació de membres d’altres 
fòrums. 

 
Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC:  

 S’ha participat en l’elaboració del document de posicionament d’Eurocities titulat 
“People Centred Artificial Intelligence” com a resposta a l’estratègia d’Intel·ligència 
artificial de la EC. 

 Barcelona ha impulsat una task-force per reaccionar a la normativa europea de 
desplegament de la tecnologia de telecomunicacions 5G. Aquesta task-force ha 
organitzat 4 reunions de treball que ha servit per a confeccionar i publicar el 
document de posicionament titulat “Eurocities statement on 5G”. Des d’aquest 
task-force s’ha encoratjat a les ciutats a participar a la consulta publica de la EC 
sobre aquesta normativa i s’han proporcionat un argumentari a les ciutats per a 
fer-ho. També ha permès a Barcelona, com a líder d’aquesta iniciativa, participar 
en una conferència “5G Users Forum: Empowering EU Smart Cities“ organitzada la 
Europe’s telecommunication network operators (ETNO) on ha aportat la visió de 
les ciutats davant del col·lectiu d’operadors de telecomunicacions europeus.  

 Barcelona també ha participat a la task-force sobre la Digital Service Act (DSA) 
impulsada conjuntament pels fòrums de KSF i EDF juntament amb la European 
city-alliance on Short Term Holiday Rentals per tal d’establir un posicionament 
conjunt que s’ha reflectit en el document titulat “Policy Paper on the Digital 
Services Act”. Aquesta iniciativa ha servit per agrupar els diferents equips i tècnics 
municipals que, des de diferents àrees estan treballant en temes relacionats amb 
la DSA.  
 

D’altres iniciatives.  

 Barcelona va participar al Cities Forum 20202 – Urban Agenda for EU organitzat 
per la Comissió Europea juntament amb la ciutat de Porto, amb la presència de la 
3a tinenta d’alcalde i el comissionat d’Innovació Digital.   

 El mes de gener Barcelona va signar la declaració “Joint, boost and sustain” 
impulsada per la Comissió Europea amb el suport d’Eurocities, OASC i ENoLL.  

 El mes de setembre vam participar a l’esdeveniment anual del forum que aquest 
any va estar organitzat per Manchester i va ser virtual. El primer dia va tenir lloc 
un debat polític en el que va participar la 3a Tinent d’alcalde de Barcelona.  

 Participació al Smart City Live 2020. Des de KSF i ja sota la presidència de 
Barcelona, es va celebrar un debat amb CIOs de ciutats europees sota el titul “CIOs 
as linking pins: bridging IT and European digital policy for smart cities” 

 El mes de desembre vam participar en qualitat de presidents del fòrum de ciutats 
digitals d’Eurocities, com a ponents a l’acte “USA-EU Webinar on Smart Cities & 
Regions for International Collaboration”. 

 
 

 



 
 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Plaça Sant Jaume 1, pl. 2a 
08002 Barcelona 
Tel. + 34 934 027 882 
Fax + 34 934 027 877 

26 
 

 

 
10-FÒRUM DE MEDI AMBIENT 
Presidència Porto 
Participació: Grup de treball de soroll Jordi Remirez / Arantxa Millàs. 

Departament d´Avaluació i Gestió Ambiental. Grup de treball de qualitat de l’aire  

Laura Zapata / Sergi Morera Departament d´Avaluació i Gestió Ambiental. Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

 

 

 
GRUPS DE TREBALL 

 Grup de treball de soroll 
Presidència Rotterdam i Florència 
Participació: departament de Qualitat Ambiental. 
 
Assistència a reunions del grup de treball: 

 8 de juliol: feedback, updates, and what’s next 

 21 octubre: quiet areas in cities - what criteria to use and potential co-
benefits. 
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Participació a projectes, elaboració de documents, etc.. en el marc d’EC.  

 Col·laboració en el “Policy paper on the future of road noise policies”. 
https://eurocities.eu/wp-
content/uploads/2020/09/EUROCITIES_statement_noise_policy_in_Europe_2
020.pdf 
 

 Col·laboració en el document “Support to informal CNOSSOS implementation 
working group. Working paper on population attribution comparability” 
realitzat pel grup ETC/ATNI de la EEA. Document de treball (no publicat) 
destinat a avaluar un possible canvi de metodologia a la directiva 2002/49/EC 
de soroll ambiental, per part del Noise Expert Group de la EC. 

 Elaboració de llistat de zones tranquil·les de la ciutat per al WG Noise 
d’Eurocities. 

 Elaboració de proposta de llistat de temes a incloure al pla de treball del WG 
Soroll d’Eurocities per al 2021. 

 

 Grup de treball de qualitat de l’aire, canvi climàtic i eficiència energètica.  
Presidència Londres i Utrecht 
Participació: departament de Qualitat Ambiental.  
 
Assistència a reunions del grup de treball: 
Aquest any no hi ha hagut participació 

 

 

 

 

  

https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/09/EUROCITIES_statement_noise_policy_in_Europe_2020.pdf
https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/09/EUROCITIES_statement_noise_policy_in_Europe_2020.pdf
https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/09/EUROCITIES_statement_noise_policy_in_Europe_2020.pdf
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11-FÒRUM DE MOBILITAT 
Presidència Manheim 
Participació: Grup de treball Barrier-free city for all Laura Trujillo tècnica de 
Gestió. Departament  Planificació i Avaluació / Sergi Morera cap de Planificació i 
avaluació. Institut Municipal de Persones amb discapacitat 
 

 
 

 Grup de Treball Barrier-free Cities for All (BCA) 
Presidència Berlín  
Participació: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)                 
 
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ha assumit el mes de 
novembre la presidència d’aquest Grup de Treball, que durant el 2020 ha tingut 
una activitat més limitada i només una reunió virtual.  
 
L’activitat més rellevant del 2020 ha estat: 
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 Informe 10è aniversari del grup de treball, amb bones pràctiques i 
reptes de tretze ciutats participants 

 Contribució a l’enquesta d’Eurocities sobre la implementació de 
l’European Pillar of Social Rights en l’àmbit local i en l’informe resultant: 
A new dècade of making cities disability-inclusive. Learnings from local 
level on implementing the European Pillar of Social Rights and looking 
ahead to the European Disability Strategy 2021-2030. 

 

Proposta de treball per 2021: 
Per tal d’adaptar l’activitat no presencial, es proposa un calendari amb més 
reunions anuals i la diversificació de format de reunió  per tal de reactivar el 
diàleg. Així, es proposen 2 reunions ordinàries, un ‘city dialogue’ i una trobada 
vinculada al Fòrum d’Afers Socials, sobre discapacitats i inclusió, ocupació i vida 
independent. 
 
El pla de treball per 2021 té per objectius: 
 
1) Guanyar en expertesa sobre l’accessibilitat en el context de l’emergència de 

covid-19 (seguretat i accessibilitat; noves barreres a l’espai públic, terrasses 
de bars/restaurants, accés a l’ocupació, transport i serveis; soledat no 
desitjada i salut mental). 
 
Activitats: ‘city dialogue’ sobre Covid i accessibilitat, recull d’experiències i 
ampliació del nombre de ciutats actives. 
 

2) Revitalitzar les reunions les reunions, mitjançant nous formats de trobada i 
cercant l’intercanvi amb altres grups de treball/fòrums d’Eurocities. 
Activitats 

 
Activitats: nou calendari de reunions i elaboració d’una fitxa per facilitar 
l’intercanvi (a publicar a la nova plataforma d’Eurocities). 
 

3) Consolidar el grup de treball com a espai d’intercanvi de coneixement s i 
experiències i establir ponts amb altres espais d’Eurocities (WG Urban 
Ageing, WG Children, Culture Forum, KSF...). Temes a abordar: accessibilitat 
en l’entorn de proximitat, accessibilitat comunicativa, comunicació digital, 
contractació pública... 
 
Activitats: cooperació transversal per tal de garantir els principis de 
l’accessibilitat en les àrees d’interès dels municipis. 

 
El WG BCA contribueix als objectius d’Eurocities següents: 
1.1 - Fight urban poverty and social exclusion  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/120045
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121200/1/Eurocities_report_disability%20inclusion_EPSR_UNCRPD.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121200/1/Eurocities_report_disability%20inclusion_EPSR_UNCRPD.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121200/1/Eurocities_report_disability%20inclusion_EPSR_UNCRPD.pdf
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1.2 - Ensure access to adequate and affordable housing  
1.5 - Deliver quality public services, accessible to all  
1.6 - Support inclusive local labour markets  
2.6 - Strengthen sustainable mobility within and beyond cities  
3.5 - Promote safe, connected and sustainable urban mobility  
4.1 - Enhance cultural policies and spaces for inclusive urban development  
4.3 - Regenerate and design open and inspiring public spaces for and with 
people  
4.5 - Strengthen safety and security in public spaces  
5.2 - Tackle rising inequalities  
6.4 - Strengthen public participation in decision making  
6.6 - Promote gender equality and fight all discrimination  
6.7 - Plan for the cities of the future  
7.1 - Be the European go-to-network on urban matters  
7.2 - Develop a productive working relationship with external stakeholders: 
business, academia and civil society  
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12-COMITÈ EXECUTIU  
Presidència Estocolm; vicepresidència Florència 
Participació: Marta Gallardo i Marta Puchal Programa Europa direcció de 
Relacions Internacionals /  Guillem Ramírez. Assessor relacions internacionals a la 
3 tinència alcaldia 
  
El 6 de novembre va tenir lloc l’Assemblea general d’Eurocities, que aquest any es 
va celebrar telemàticament. Florència va ser elegida com a presidenta i Leipzig 
com a vicepresidenta de la xarxa. 
 
També va tenir lloc la renovació de 4 llocs del comitè executiu; les ciutats que van 
sortir escollides van ser Oslo, Braga, Rotterdam i Florència –aquestes 2 darreres 
reelegides-. Dues ciutats que havien presentat la candidatura per a ser reelegides 
–Birmingham i Tallinn- no van resultar escollides.   
Des de Barcelona, i seguint criteris de qualitat de la candidatura,  distribució 
geogràfics, implicació amb la xarxa i  gènere, vam votar per 3 d’aquestes ciutats –
Braga, Rotterdam i Florència- més Glasgow que no va sortir escollida.  
 
Per tant, el Comitè executiu sorgit de l’assemblea d’Eurocities 2020 està format 
per les ciutats de Barcelona; Braga; Estocolm; Florència; Gent; Leipzig; Ljubljana; 
Nantes; Oslo; Rotterdam;  Varsòvia i Viena.  
  
En el marc d’aquesta assemblea també es van aprovar tot un seguit de documents 
de funcionament intern de la xarxa, d’entre els quals destacaríem l’aprovació 
d’una actualització dels estatuts, que inclou una limitació dels mandats de les 
ciutats en el si del comitè executiu. Aquest és un tema que s’havia abordat en 
diferents ocasions aquests darrers anys però que sempre havia  provocat moltes 
susceptibilitats i mai havia aconseguit un consens prou important com perquè 
s’aprovés.  
 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va participar el 4 d'octubre a la sessió 
inaugural de l’Assemblea General, “Future cities, do cities have a future?”, 
juntament amb Greg Clark, urbanista i assessor internacional; Klára Dobrev, 
vicepresidenta Parlament Europeu; l’alcaldessa d’Estocolm, Anna König Jerlmyr; 
l’alcalde de Bristol, Marvin Rees; l’alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; l’alcalde de 
Helsinki, Jan Vapaavuori; l’alcaldessa de Nantes, Johanna Rolland; l’alcalde de 
Braga, Ricardo Rio; l’alcaldessa de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz; l’alcalde de 
Cluj-Napoca, Emil Boc , i l’alcalde de Praga, Zdeněk Hřib. 
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L’alcaldessa va plantejar que l'actual crisi ha de ser una oportunitat per fer les 
transformacions que ja eren necessàries abans de la pandèmia i que les ciutats 
−eixos de proximitat i d’innovació que concentren la majoria de la població però 
no dels recursos− han hagut de reinventar-se arrel de la crisi, per exemple 
mitjançant l'urbanisme tàctic. També va aprofitar la seva intervenció per 
reivindicar que part del Fons de Recuperació europeu es destini a les zones 
urbanes, en tant que espais en els quals s’han de executar les transicions digital i 
verda promogudes per la UE. 

 
També es van anunciar els nous presidents dels fòrums: Mobilitat-Toulouse; 
Cultura-Dresden; Medi ambient-Porto; SAF-Utrecht; KSF-Barcelona i EDF-Hèlsinki. 
Pel que fa a Barcelona, Laia Bonet va presentar l’estratègia per a la seva 
presidència, els propers 2 anys , del fòrum de la Societat del Coneixement. 
 
Les reunions dels comitè executiu de polítics del 2020 han continuat incorporant 
trobades amb Comissaris i altres alts càrrecs de les institucions europees i s’han 
fet totes en format online. 

 
Assistència a reunions del Comitè Executiu polític: 

● 17 de març. Participació de la tinent d’alcaldia Laia Bonet.  
● 13 de maig.  Participació de la tinent d’alcaldia Laia Bonet. 
● 12 de juny. Reunió del comitè executiu amb els comissaris europeus 

Johannes Hahn i Paolo Gentiloni i el vicepresident de la Comissió 
Europea, Frans Timmermans. Participació de l’alcaldessa Ada Colau- a 
les reunions amb Paolo Gentiloni i Frans Timmermans i de la tinent 
d’alcaldia, Laia Bonet, amb el comissari Johannes Hahn.   

● 23 de juny. Reunió del comitè executiu amb la comissària de Política 
Regional, Elisa Ferreira. Participació de la 3ª  tinent d’alcaldia, Laia 
Bonet.  

● 29 de setembre. Participació de la tinent d’alcaldia Laia Bonet. 
● 20 octubre. Participació de la tinent d’alcaldia Laia Bonet. 
 

 

Assistència a reunions del Comitè Executiu tècnic 
● 14 de maig 
● 26-27 de maig 
● 15 de setembre  
● 23 de setembre 

 
● 13 de maig Cooperation Platform 

 
 


