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1. Presentació
Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT, dona la benvinguda als participants i assistents
i comenta l’objectiu de la jornada, que és posar en valor el paper de les ciutats i també el seu lideratge a
l’hora d’encarar els reptes globals, en la línia del lema del Pla estratègic 2019-2022 de l’entitat: “Diàleg
internacional: Connectem. Projectem. Capacitem”. Efectivament, DIPLOCAT treballa per connectar
Catalunya al món, establint uns ponts de diàleg entre la societat civil catalana i la resta del món,
projectant el país cap a l’exterior i capacitant i formant en matèria de les relacions internacionals tant
les entitats que formen part del consorci com la societat civil del país.
La secretària general explica que, just abans de l’esclat de la pandèmia, es va crear el grup de treball del
món local, que va proposar la realització d’un cicle de debats sobre les ciutats. Segons un informe de
Nacions Unides que data de 2018, el 68 % de la població viurà en zones urbanes l’any 2050. Parlant de
la pandèmia, també cal destacar que la densitat de població ha estat un factor clau en l’expansió de la
covid. Aquests dos darrers anys, el 90% de casos registrats s’han acumulat en entorns urbans.
Per tot això, les ciutats reclamen més recursos i més autonomia d’actuació, no només en l’àmbit local
sinó també en l’internacional. Un reconeixement d’aquest nou rol de les ciutats en el debat global el
trobem en el fet que l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides inclou
un objectiu urbà específic sobre ciutats inclusives, resilients i sostenibles, i 169 fites que depenen
íntegrament de les accions que facin els governs locals.

Aquest fenomen s’ha evidenciat al llarg de la gestió de la pandèmia: quan els estats es van col·lapsar,
les ciutats van prendre el relleu. No només en el dia a dia, de cara a la ciutadania, sinó també en l’àmbit
internacional. També és cert que part de les entitats locals tenen aquesta comunicació diària amb
els ciutadans, la més directa, i disposen de governs més petits i més àgils per respondre a aquestes
emergències.
Aquesta jornada vol debatre què hem après durant la pandèmia, i analitzar el nou rol de les ciutats
i les sinergies que s’han generat. Es poden sistematitzar aquests nous mecanismes que hi ha hagut
i aquestes noves relacions internacionals entre ciutats? Es pot capitalitzar aquest coneixement que
s’ha adquirit? Les grans ciutats han servit d’efecte tractor per a la resta del territori? Quin efecte ha
tingut per a l’entorn més immediat de les àrees metropolitanes? Les experiències viscudes marcaran
unes pautes per al futur de més descentralització, cooperació i -paraula de moda- resiliència? També
es vol reflexionar sobre si això que ha passat ha estat un punt d’inflexió en el funcionament del sistema
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Els grans objectius han pres un caire molt més global i molt més solidari, també molt més cooperatiu.
Hi ha un altre tipus d’interacció entre els diferents actors i, per tant, el repartiment de rols i de papers
entre els estats, les metròpolis, les regions i les ciutats s’ha anat adaptant a aquestes noves necessitats.
Un clar exemple d’aquest tipus d’actuacions més localitzades es va veure a la Cimera Mundial del Clima
de Nacions Unides de Glasgow. Les alcaldesses i els alcaldes que hi van ser presents van aconseguir
teixir unes aliances globals molt més sòlides i ambicioses per fer front al canvi climàtic i l’emergència
climàtica. Les ciutats reivindiquen que estan més preparades per fer aquest pas endavant, per assumir
més competències i més recursos, i reclamen que són actors clau en les decisions i mesures que prenen
els estats.
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Els reptes globals requereixen respostes àmplies i diversificades, que han d’incloure diferents actors.
Aquests grans reptes internacionals, com ara el canvi climàtic, les migracions, la salut i la seguretat
esdevenen qüestions que també són domèstiques, que afecten els ciutadans i les ciutadanes i que
afecten el dia a dia de la vida de les ciutats. Els estats ja no són, per tant, els únics actors de les relacions
internacionals.

internacional o si ha estat fruit simplement d’aquesta emergència inesperada i després tornarà el
business as usual. L’impacte ha estat transformador o només puntual?
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Gerard Figueras, secretari d’Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya,
recorda que és imprescindible que les ciutats dialoguin, i que ho facin aquelles que són referència a
escala internacional, però també aquelles de dimensió mitjana o fins i tot petita, perquè serà molt més
fàcil que les ciutats es posin d’acord que no pas els estats. Si bé en tots els reptes globals els estats
són els qui tenen la capacitat de prendre les decisions més estratègiques, que van més a fons i són
més a llarg termini, al final són els governs subestatals, per tant els governs regionals i les ciutats, els
qui han d’implementar aquestes decisions. Per tant, hi ha un doble missatge que caldria destacar. Per
una banda, no pot ser que ciutats i regions siguin simples espectadores d’allò que es decideix a nivell
estatal per fer front als reptes globals, sinó que també han de poder participar en el diagnòstic i la
proposta de solucions. Per altra banda, la presa de decisions ha de ser una governança multinivell, que
vol dir que les solucions s’han de poder implementar de manera coordinada entre els diferents nivells
d’administració. Hi ha d’haver coordinació perquè els recursos són escassos, les eines en molts casos
són similars i l’objectiu de donar resposta als ciutadans és comú. Donar resposta no estrictament des
del punt de vista de la solució que es posi sobre la taula des dels decisors públics, sinó també fent-los
partícips a ells —i això requereix governs oberts— de la diagnosi dels problemes.
En el cas concret de la pandèmia per la covid-19, es constata la dificultat que han tingut els governs
subnacionals i les ciutats per poder aplicar aquelles decisions que es prenien a escala estatal i en alguns
casos també continental. Hi ha moltes lliçons i informacions i receptes per aprendre. De com s’han fet
les coses i de com a nivell de ciutat s’hi ha pogut donar resposta. De com això que aprenem ho podem
aplicar en el futur immediat, en el que encara pugui quedar de pandèmia. I sobretot de com això ens
ha de fer reflexionar sobre la necessitat de tenir més diàleg, més interconnexió entre ciutats, entre
governs regionals, entre ciutats i governs regionals, i òbviament també amb els estats. Cal fer-ho amb
Barcelona al capdavant, que té una infraestructura d’internacionalització de la ciutat molt potent i és
referent a escala internacional, i també serveix de far en el conjunt del món local. Però cal ser conscients
que la resta de municipis del país tenen eines més justes, tenen menys capacitat i, per tant, necessiten
de l’ajuda del Govern per internacionalitzar-se.

2. Primera taula rodona: “El lideratge de
les ciutats en la recuperació post-covid”
Hannah Abdullah, investigadora sènior del programa de ciutats globals del CIDOB, modera la primera
taula rodona, que compta amb la participació de Saskia Sassen, professora de sociologia a la Universitat
de Columbia; Felip Roca, director de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona; i Paul
Costello, responsable de programes de la German Marshall Fund (GMF). L’objectiu de la taula és doble.
En primer lloc, debatre sobre com les ciutats han col·laborat globalment per abordar la pandèmia i els
seus impactes econòmics. En segon lloc, analitzar la seva funció en el procés de recuperació.
Hannah Abdullah fa una introducció, destacant el fet que la pandèmia ha generat moviments de
població de les ciutats cap a zones rurals. Tanmateix, les ciutats s’han mostrat resilients i s’hi generen
noves formes de desenvolupament, amb la creació de nous centres, més ús de tecnologies digitals, que
substitueixen el contacte social, foment d’espais verds, més mobilitat a peu i en bicicleta, i també es
parla de ciutats que tenen cura dels seus ciutadans i promouen valors humanistes. La pandèmia ha
portat innovacions urbanes i ha fomentat la cooperació internacional entre les ciutats, per aprendre
les unes de les altres sobre innovacions i bones pràctiques. Les aliances entre ciutats a tot el planeta

han augmentat des d’inici del segle XXI i, amb la pandèmia, la cooperació i la solidaritat entre les ciutats
s’han intensificat i accelerat.
Han aparegut noves xarxes, com “Ciutats per a una
salut global”, i s’ha activat la plataforma Eurocities.
Totes aquestes plataformes es van activar a l’inici de
la pandèmia perquè les ciutats poguessin aprendre
les unes de les altres com fer front a la situació.
Mentre els governs nacionals han adoptat una
estratègia d’aïllament, de mirar cap endins, perquè
estaven sobrepassats per tots els problemes que
tenien, les ciutats han mirat cap enfora i han establert
cooperacions transnacionals.

La pandèmia ha portat
innovacions urbanes i ha
fomentat la cooperació
internacional entre les ciutats,
per aprendre les unes de les
altres sobre innovacions i
bones pràctiques.

El director de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona també destaca la resiliència de les
ciutats davant la pandèmia, i la necessitat de treballar aquesta resiliència i extreure’n lliçons. En el cas
de la covid-19, la sensació és que totes les ciutats, incloses les més exitoses com París, Londres, Nova
York o Los Angeles, s’havien de situar a la casella zero de sortida.
Els reptes compartits són un terreny molt fèrtil per començar a desenvolupar iniciatives útils de
col·laboració. Des de Barcelona es van plantejar dues línies estratègiques: explicar què s’estava fent al
món i traduir-ho a l’anglès, i tenir un equip que captava les necessitats de les àrees de benestar social,
urbanisme i salut. Es van buscar respostes i iniciatives mitjançant les xarxes tradicionals, com la CGLU,
Metropolis, CIDEU o C40. Els directors de relacions internacionals de la majoria de ciutats del món
estaven connectats per xat. També es va treballar amb ciutats dels Estats Units via la German Marshall
Fund.
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Felip Roca explica com la pandèmia ha permès intensificar la col·laboració i la solidaritat entre ciutats.
Les ciutats treballen a escala internacional des d’una perspectiva de tensió, perquè la internacionalitat
i la localitat són dues forces que van en direccions oposades. En efecte, els alcaldes han d’estar molt
presents resolent els problemes locals, però alhora hi ha unes forces depredadores que fan que les
vides o la vida a la ciutat sigui complicada, sobretot a les grans ciutats. Aquesta és la primera tensió. La
segona tensió, parlant ja del cas de Barcelona, és de quina manera la capital catalana se situa a l’arena
internacional com una ciutat global, però amb una mida molt petita comparada amb les altres ciutats
amb les quals es relaciona normalment. Per tant, és fonamental la dimensió metropolitana i el treball
amb les ciutats de l’entorn. Barcelona difícilment mantindrà el seu lideratge internacional si no és
treballant conjuntament amb totes les ciutats que formen part de l’àrea metropolitana, i fins i tot més
enllà de l’àrea metropolitana.
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Saskia Sassen reafirma la idea que hem entrat en una
nova època, en què moltes de les coses que tenim poden funcionar bé o poden ser un obstacle. Estem en
una època d’auge de formacions depredadores complexes i les ciutats hi han de fer front. Està passant
quelcom de molt seriós i potser no és gaire visible. Les ciutats petites i mitjanes funcionen bastant
bé, però les grans ciutats s’han convertit en un objecte de desig per part d’actors poderosos, com les
finances. El sector financer ha desenvolupat tot un seguit d’eines complexes i astutes que els permeten
entrar a les grans ciutats, on cada vegada hi ha més gent que està perdent el contacte, persones que no
mengen bé, que estan cansades, o que viuen en males condicions. A Europa potser la situació encara no
és tan desesperada, però en altres parts del món veiem transformacions radicals. Cada cop hi ha més
persones que es pensaven que formaven part de la societat i que se’n veuen excloses i expulsades. Per a
la sociòloga, les grans ciutats han perdut la seva innocència i afronten una descomposició i una pèrdua
de control.
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Malgrat tot, Felip Roca creu que les ciutats no han aconseguit tenir una millor posició internacional
a l’hora de ser i participar a la taula on es prenen decisions. Les ciutats han guanyat el relat, el discurs,
però després no hi ha una translació en els mecanismes que realment permeten definir i treballar
conjuntament les decisions que es prenen davant dels grans reptes.
Paul Costello destaca la confluència de temes de
ciutats i democràcia. Hi ha moltes xarxes de ciutats
Crear ciutats amb equitat,
sobre temàtiques, però fins fa molt poc el tema de
la democràcia a les ciutats no es veia gaire o gairebé
amb justícia, plurals, teixint
gens. Hi ha l’excepció de la Fearless Cities Network, que
comunitat, és de les millors
va sorgir a Barcelona fa uns anys, i del Pact of Free
maneres de demostrar de
Cities, començat per Bratislava, Budapest, Varsòvia
i Praga, i després estès a 20 ciutats d’arreu del món,
manera pràctica com pot
que van decidir intercanviar bones pràctiques però
funcionar una democràcia
a més també trobar estratègies per lluitar contra
molt diversa i també és un
l’autoritarisme. Des de fa gairebé un any, des de
bon antídot a escala local
la GMF es va iniciar el programa Cities Fortifying
Democracy, amb el suport del Ministeri d’Exteriors
contra els populismes i els
alemany. Es van fer enquestes ciutadanes sobre
liberalismes extrems que estan
amenaces a la democràcia i el tema principal que
en auge a molts països.
va sortir era la desigualtat. Les ciutats concentren
desigualtats, i les cristal·litzen, és a on es veuen més,
i per tant tenen un paper clau. En el Biden Democracy Summit, el GMF va organitzar una sessió sobre
alcaldes i el seu rol per enfortir la democràcia, fet necessari ja que hi ha molts països en què es detecta
una erosió democràtica. Com que el nivell local i les ciutats són el nivell de govern que genera més
confiança entre la població, cal lluitar contra l’erosió democràtica a aquesta escala. Crear ciutats amb
equitat, amb justícia, plurals, teixint comunitat, és de les millors maneres de demostrar de manera
pràctica com pot funcionar una democràcia molt diversa i també és un bon antídot a escala local contra
els populismes i els liberalismes extrems que estan en auge a molts països.
El responsable de programes de la German Marshall Fund destaca que en l’àmbit local és on hi ha més
possibilitats d’experimentar. La democràcia no és una cosa estàtica. La democràcia d’avui no és la mateixa
que la de fa 50 anys, ni serà la mateixa que d’aquí a 50 anys. Per tant, cal provar coses. Per exemple, a la
ciutat de Seattle es va donar a cada ciutadà un val de 25 dòlars per aportar al candidat o candidata que
creguessin més oportú. La Convention Citoyenne de la ciutat de Nantes també és un exemple destacat.
A més a més, Costello recorda la importància del dret a vot. A la ciutat de Nova York s’ha autoritzat el
dret a vot per a residents estrangers: 800.000 persones que abans no podien participar ara ho podran
fer en les eleccions locals. A Amsterdam, s’ha rebaixat el dret a vot a les eleccions municipals als 16
anys. Hi ha altres exemples de ciutats que treballen en l’àmbit dels drets humans, l’espai públic o els
drets digitals. Aquestes experimentacions prenen rellevància quan s’agafen a altres llocs i es milloren
o s’adapten a contextos diferents.
Hanna Abdullah destaca que les ciutats han tingut i tindran un paper molt important a l’hora de garantir
una recuperació verda i justa. Les ciutats grans són motors d’innovació per fer front a l’emergència
climàtica i també són l’escala de govern més propera al ciutadà. Estan al capdavant a l’hora de facilitar la
inclusió, la participació i respondre les necessitats dels més vulnerables. Però molt poques ciutats han
adequat les seves capacitats tècniques o tenen els recursos financers per fer front als múltiples reptes
derivats de la transició cap a una economia més verda, més justa, i una societat també més verda i més
justa. Per fer la situació més difícil, moltes ciutats han hagut d’aplicar plans nacionals de recuperació
per respondre a la covid-19, uns plans que no sempre responien a les necessitats més urgents de les
ciutats.

En aquest sentit, Felip Roca explica que Barcelona vol tenir recursos directes de la Unió Europea o
d’altres fonts de finançament per intentar que la crisi sigui una oportunitat per no tornar al mateix
que hi havia abans. No és només una batalla per aconseguir fons, per aconseguir projectes per a les
ciutats, sinó per transformar el model de ciutat de l’època prepandèmica. Tanmateix, no sembla que
les ciutats puguin participar realment en els mecanismes de decisió. El sit at the global table que es
necessita és precisament perquè aquesta agenda global tingui en consideració les necessitats de les
persones, d’habitatge, de lluita contra la desigualtat, etc. Les ciutats conflueixen bastant en l’agenda
política malgrat que els alcaldes siguin de partits i ideologies molt diferents. La confrontació política,
molt present a escala estatal, és més imperceptible a nivell local.

Paul Costello està d’acord amb la idea que les ciutats potser han guanyat el relat però encara no tenen
un lloc a la taula on es prenen les decisions sobre els plans de recuperació. A Estats Units, per exemple,
el pla Build Back Better inclou més de 500.000 milions per afrontar el canvi climàtic, en temes energètics,
construcció, edificis o transport, i més de 1.500 milions per a temes d’habitatge. Paradoxalment, les
ciutats no van tenir un paper actiu en el seu disseny, però s’han pres molt en compte les prioritats de
les ciutats, vehiculades mitjançant l’associació National League of Cities. Hi ha un enfocament centrat
més en la qualitat de vida a les ciutats, sobretot en una època de confinaments i postconfinaments.
Per a molta gent, la feina potser no ha d’estar tan vinculada a la ciutat, ja que potser importa més com
es viu en una ciutat que no el fet de tenir-hi el lloc de treball. En el futur importarà més ser una ciutat
amb espais verds i espais de lleure, on es pugui anar caminant o en transport públic, que no ser la smart
city que encapçala un rànquing. Tanmateix, la capacitat de poder fer projectes està molt relacionada
amb el finançament municipal. Les ciutats nord-americanes han patit molt amb la covid. La manera de
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Saskia Sassen comenta com la covid-19 ha intensificat la lògica d’expulsió de les ciutats, sovint invisible.
Quan es pensa en les finances, es pensa en els bancs, però va molt més enllà que això. Són actors
molt poderosos, que no estan necessàriament interessats en la ciutat, sinó que tenen la necessitat
d’arrabassar i agafar elements de la ciutat. Hi havia una època en què es deia “això són els negocis, això
són les finances”. Ara hi ha actors transversals, que van d’un àmbit a l’altre, i ho fan d’una manera que
nosaltres no sempre veiem o reconeixem o entenem. Segons la sociòloga, és un nou tipus d’habilitat,
de capacitat, que aprofita les noves tecnologies. El sistema financer és conegut per saber com utilitzar
i explotar eines d’altres àmbits al seu favor. Els actors menors desapareixen i els actors poderosos
són a tot arreu. Sovint fan innovacions fantàstiques, però el problema és que van adreçades a aquells
que tenen més privilegis. Les noves generacions són molt crítiques i són l’esperança perquè estan
disposades a lluitar i entendre la complexitat del nou context.
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Al Pact for Free Cities, per exemple, hi ha una aliança
curiosa entre alcaldes d’esquerres i de dretes. Els
Cal enfortir els vincles entre
alcaldes tenen un accés molt directe a la seva població,
estan sempre en contacte amb la realitat, i les
les ciutats, perquè poden
necessitats no són tan diferents als diferents països i
mantenir una relació entre
a les diferents ciutats. Això fa que els punts de trobada
ciutadans que va més enllà de
siguin més fàcils que quan hi ha una geoestratègia al
darrere. Però els espais de governança global estan
les percepcions i dels governs i
absolutament controlats per clubs d’estats i per tant
dels sistemes polítics.
cal fer lobby sobre els estats. En aquest sentit, a la
COP26 a Glasgow hi va haver un moviment d’alcaldes
potent molt visible, que van crear un grup de treball perquè les ciutats s’ajudin recíprocament a l’hora
de definir estratègies respecte els seus propis estats. Cal desenvolupar una veritable aproximació
de governança multinivell, incloent-hi el nivell local. Alhora, cal enfortir els vincles entre les ciutats,
perquè poden mantenir una relació entre ciutadans que va més enllà de les percepcions i dels governs
i dels sistemes polítics. També cal impulsar encara més la diplomàcia de ciutats, ja que aquestes poden
mantenir la base del diàleg entre estats.

finançar-se depèn molt d’impostos que són molt a curt termini, que tenen molt a veure amb el consum
i la compra-venda, i les ciutats americanes no poden entrar mai en dèficit. L’impacte de la pandèmia ha
estat devastador i això influeix en la capacitat de fer certs projectes i certa feina.
Finalment, una persona del públic pregunta a Saskia Sassen quina és la seva opinió sobre aquestes
formacions predadores que formen part de les xarxes ciutadanes a dia d’avui, com la Fundació
Bloomberg, que és una de les principals finançadores del C40. La professora contesta que les ciutats
són atractives per als fons financers perquè els permeten generar uns ingressos significatius. La ciutat
s’ha convertit en un objecte de desig més, que pot ser desenvolupat de diferents maneres per donar
privilegis a actors específics.

3. Segona taula rodona: “Iniciatives
internacionals per viure millor”
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Mariona Tomàs és professora agregada de ciència política a la Universitat de Barcelona i modera
aquest debat entre Joan Chicón, cap de Servei de Relacions Europees Internacionals de l’Ajuntament
de Terrassa; Katharina Freter, directora de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament
de Nantes i també de Nantes Metropole; i Stefanie Miller, cap adjunta d’Afers de la Unió Europea i
sostenibilitat global de l’Ajuntament de Mannheim.
Abans de donar pas al debat, Mariona Tomàs fa una breu introducció. Comenta que, en el context
de la pandèmia de la covid-19, les ciutats van haver de reaccionar molt de pressa. Els ciutadans no
saben molt bé de qui és la competència, però als primers a qui s’adrecen són l’administració local i els
seus representants polítics. Cita un estudi que va fer l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona sobre els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Van analitzar les accions que
van emprendre els ajuntaments en els tres primers mesos de la pandèmia del 2020. Aquest estudi
recull més de 1.400 iniciatives en 36 ajuntaments (l’estudi es pot consultar al web de l’IERMB), que
depenen molt de la mida dels municipis. Més de la meitat de les iniciatives corresponen a Barcelona. A
l’AMB hi ha municipis de mides molt diferents, però una quarta part de les iniciatives tenia a veure amb
temes d’inclusió social i després hi havia altres tipus d’accions. Per exemple, una de molt evident va ser
la necessitat d’ampliar els espais públics: calien voreres, espais, places, etc. amb unes dimensions que
facilitessin la distància entre les persones i també més amplitud per circular a peu per la ciutat. Altres
iniciatives necessàries eren les bonificacions de taxes i impostos a famílies vulnerables, campanyes
per afavorir el comerç local donant vals perquè la gent pogués consumir a les botigues de proximitat,
l’acompanyament digital i el desplegament d’eines de suport, distribuir equipament informàtic a
famílies que ho necessitaven, etc.
Per part de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Chicón comença expressant el desig que totes les
oportunitats de col·laboració i eines de què es poden dotar les diferents administracions i els diferents
actors per a la governança multinivell, es mantinguin quan acabi la pandèmia. A Terrassa ja tenien un Pla
Director d’Internacionalització, que en el seu moment va definir cinc àmbits de treball prioritaris, amb
possibilitats d’accions complementàries a allò que es feia en altres ciutats de l’entorn. Els cinc àmbits
són l’audiovisual (tant el Parc Audiovisual de Catalunya com la Filmoteca Nacional de Catalunya són a
Terrassa), el cultural, l’universitari, el sanitari i l’esportiu (amb menció destacada a l’hoquei sobre herba).
En aquest sentit, d’ençà de les darreres eleccions i tal com especifica el programa de govern, les
diferents àrees municipals treballen en base a tres components principals i transversals. En primer lloc,
el tema de les desigualtats i la cohesió social. A Terrassa s’ha fet algun projecte d’interseccionalitat, per
exemple en polítiques de gènere.

En segon lloc, es van incorporar els drets humans a l’hora de treballar les polítiques públiques. Per
exemple, Terrassa forma part de les més de 200 Ciutats Creatives de la UNESCO. Això obre un gran
ventall de possibilitats a l’hora de treballar conjuntament amb altres ciutats, per exemple en l’àmbit
audiovisual. Durant la pandèmia es va posar en marxa un projecte col·laboratiu anomenat “Joventut
a casa fent cinema”. Aquest projecte tenia com a propòsit incentivar el talent, la creativitat i l’enginy
dels joves per tractar amb imatges temes relacionats amb la covid, com les mesures de prevenció,
el distanciament social, les cures pal·liatives, etc. Se’ls animava a que fessin vídeos de les seves
experiències personals i mostrar com s’enfrontaven a la monotonia dels confinaments. La base del
projecte, coordinat des del Parc Audiovisual de Catalunya, era un programa gratuït d’edició de vídeo,
un seguit de materials didàctics i virtuals, i un manual bàsic de cinematografia que es deia “Fent cinema
filmant des de casa”. El resultat era visible a les xarxes i ara encara es pot veure aquí.
En tercer lloc, la cultura. Terrassa forma part de l’Agenda 21 de la Cultura, que està lligada a la xarxa de
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). L’Arxiu de Terrassa impulsa el projecte “Fils de coneixement”, en
què s’expliquen la incidència i l’impacte de diferents pandèmies o epidèmies que van sorgir a la ciutat,
des de la pesta negra de l’any 1347 fins als nostres dies, per tal que la ciutadania tingui una visió clara
del que ha anat succeint al llarg dels anys. Durant la pandèmia també es van dur a terme accions de
promoció cultural, com per exemple un recull de càpsules de música clàssica o d’arts escèniques, amb
recopilacions de peces representades als teatres municipals.

Entre l’any 2020 i el 2021 es van transformar àrees de parcs o zones verdes no ocupades en horts i es
van crear 23 punts de cultiu, que abasten més o menys 300 m2 als 11 districtes de la ciutat de Nantes,
i un gran hort urbà. Hi ha diferents tipus d’horts. Una dotzena són cultivats de manera col·lectiva pels
veïns amb el suport d’associacions locals, i la resta els gestiona el Departament de Jardineria i de Parcs i
Jardins. Com a part d’aquest projecte també es va incloure les escoles. Hi ha 56 classes que participen en
tallers que es duen a terme en aquests horts. L’any 2021 es van recollir 17 tones de vegetals, que es van
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L’ajuntament va fer dues coses. La primera, un pagament de 100 euros a cada família amb rendes baixes
i nens d’entre 3 i 11 anys. Això va representar més d’1 milió d’euros i donar suport a més de 7.000
famílies i aproximadament el 40% de tots els nens de 3 a 11 anys. Els pagaments es feien de manera
automàtica mitjançant els centres de benestar social i així les famílies no havien de demanar-ho. La
segona iniciativa era a llarg termini: la creació d’horts solidaris. A Nantes, 6 de cada 10 famílies de
rendes baixes deien que no consumien gaires aliments frescos. La idea principal era tenir menys flors i
més tomàquets, patates i carbassons. És un projecte del Departament de Jardineria de Nantes i s’han
creat diferents horts comunitaris, que permeten la participació ciutadana, a la vegada que permeten
sensibilitzar sobre la biodiversitat i l’alimentació i contribueixen també a una millora de la qualitat de
vida.
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A continuació, Katharina Freter explica l’experiència
de Nantes. Comenta que França és un país molt
Quan les escoles van tancar,
centralitzat i per tant la majoria de decisions
relacionades amb la pandèmia venen del president
durant el confinament, es va
de França. Les ciutats tenen un marc d’actuació
constatar que hi havia una
més aviat limitat, però a Nantes es van centrar en
gran inseguretat alimentària,
les persones més desafavorides. Al principi de la
especialment en els barris més
pandèmia, l’any 2020, hi havia una gran preocupació
sobre com s’abastirien d’aliments les famílies amb
desafavorits de la ciutat.
rendes baixes, especialment les famílies amb nens. En
temps de normalitat, les escoles proporcionen àpats a
les famílies amb rendes baixes, costejades en part per la ciutat de Nantes. Quan les escoles van tancar,
durant el confinament, es va constatar que hi havia una gran inseguretat alimentària, especialment en
els barris més desafavorits de la ciutat.
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distribuir entre 1.500 persones en situació de vulnerabilitat mitjançant diferents associacions i bancs
d’aliments. El pressupost era de 200.000 euros, més 10.000 euros per a cadascun dels horts. Aquest
projecte va servir d’inspiració per a la ciutat de Cardiff, que el va replicar per poder-lo desenvolupar a
una escala encara més gran.
Pel que fa a Mannheim, Stefanie Miller explica que
es tracta d’una ciutat situada al sud-oest d’Alemanya,
Quan es parla de recuperació,
entre Frankfurt i Stuttgart. Té uns 250.000 habitants,
que a Alemanya equival a una ciutat mitjana, però
es parla d’una recuperació
forma part d’una gran regió metropolitana. Mannheim
verda.
és una ciutat densament poblada i per tant això va
fer que el virus s’hi propagués ràpidament. El primer
exemple de resposta a la crisi generada per la covid-19 van ser les campanyes de vacunació: es va als
barris, es procura que la vacunació sigui accessible, es posen punts de vacunació als centres comercials.
La població és molt diversa i internacional, ja que és una ciutat molt multicultural. S’intenta arribar a la
població migrant oferint-los informació sobre les mesures sanitàries, però també sobre les campanyes
de vacunació en les llengües que més es parlen a la ciutat. S’ha traduït tota la informació i s’ha treballat
de manera molt estreta amb la comunitat migrant. Destaca el projecte conjunt amb el Consell Consultor
de Migració de Mannheim i una campanya de vídeo que es diu “Jo em vacuno”. Gràcies a aquest Consell
es van identificar actors locals importants, com ara metges amb un rerefons de migració o l’imam de
la mesquita del barri, persones que estan ben connectades amb la comunitat i que van participar en
el vídeo explicant per què és important vacunar-se i animant els altres a fer-ho. Aquest vídeo es va
enregistrar en les llengües maternes d’aquestes persones i es va fer córrer per les xarxes socials.
Stefanie Miller també destaca les activitats en l’àmbit cultural, que ha sofert molt les conseqüències de
la pandèmia. S’ha iniciat el programa “Art of Life” per poder tornar a donar vida a l’escena cultural de la
ciutat. S’oferia a grups culturals l’oportunitat de fer esdeveniments en línia i se’ls facilitava l’equip tècnic
i el suport necessari per poder-los retransmetre. El sector cultural no rebia gaire suport per part del
govern federal i a Mannheim el van voler prioritzar.
A l’hora de parlar de la recuperació, hi ha la intenció de no tornar al business as usual, a les coses tal com
eren abans. També hi ha un compromís amb l’Agenda 2030 i amb els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS). Quan es parla de recuperació, es parla d’una recuperació verda. Per exemple, la
ciutat està aprofitant l’entusiasme de la ciutadania per la bicicleta. Hi ha hagut un canvi significatiu en
els últims dos anys. Moltes persones han començat a utilitzar la bicicleta, cosa que no feien abans, i es
vol aprofitar aquest canvi de mentalitat, així que s’han accelerat els plans per fer que Mannheim sigui
una ciutat molt més pedalable i accessible amb transport públic. Això no s’hauria accelerat si no hagués
estat per la pandèmia i per tant és un aspecte positiu.
A continuació, Mariona Tomàs pregunta pels
mecanismes que s’han fet servir per compartir
aquestes experiències i internacionalitzar-les.
Joan Chicón comenta que, com a ciutat mitjana,
la cooperació a l’hora de poder projectar i
internacionalitzar l’activitat i poder aterrar totes
les agendes globals en el localisme és vital, ja que
tota sola no té prou força ni prou recursos per
poder-ho dur a terme. En aquest sentit, l’aposta de
Terrassa és formar part de xarxes internacionals,
que els permeten dur a terme les diferents opcions
col·laboratives, l’intercanvi de bones pràctiques, la
participació en projectes, la visibilitat dels projectes
que es desenvolupen a Terrassa i que es poden

Terrassa forma part de la
xarxa europea Eurocities,
igual que Barcelona, Nantes i
Mannheim, i plegades treballen
en diferents àrees temàtiques
i grups de treball, tot adaptant
els elements de l’agenda
mundial a nivell municipal.

projectar a fora, etc. Terrassa forma part de la xarxa europea Eurocities, igual que Barcelona, Nantes
i Mannheim, i plegades treballen en diferents àrees temàtiques i grups de treball, tot adaptant els
elements de l’agenda mundial a nivell municipal. Terrassa també forma part de Ciutats i Governs Locals
Units, de l’Agenda 21 de la Cultura, i de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO. Això ha permès
que experiències locals arribin tan lluny com la ciutat japonesa de Yamagata. La ciutat vallesana també
pertany a d’altres xarxes més sectorials d’àmbits com el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
Complementar-se a nivell internacional és bàsic,
perquè cadascú és especialista en un tema concret i el
que es tracta és de col·laborar i no de competir. Amb un
treball previ amb DIPLOCAT o amb el Departament
d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat,
per després elevar-ho a les xarxes i organismes
internacionals. Un exemple és la participació en
l’Agenda Urbana que es va desenvolupar a Quito,
mitjançant les actuacions d’alguns organismes
com Nacions Unides, o l’estratègia conjunta amb
l’Ajuntament de Barcelona en les xarxes en què
ambdues ciutats són presents.

Complementar-se a nivell
internacional és bàsic, perquè
cadascú és especialista en
un tema concret i el que es
tracta és de col·laborar i no de
competir.

Stefanie Miller diu que com a ciutat internacional, era evident que durant la pandèmia Mannheim
volia col·laborar amb altres ciutats del món. A l’inici de la pandèmia, quan no era possible reunir-se, es
va organitzar una cimera virtual amb els alcaldes de les ciutats agermanades amb Mannheim. Es van
compartir bones pràctiques i es va parlar sobre la importància de la diplomàcia ciutadana més enllà
de la pandèmia. Va ser un esdeveniment especial, ja que es van aplegar tots els alcaldes de les ciutats
agermanades, cosa que de forma presencial no hauria estat possible. També esmenta altres iniciatives,
com un projecte per lluitar contra la covid-19 amb la ciutat de Chisinau, a Moldàvia, i Txernivtsí, a
Ucraïna. El personal sanitari va compartir la seva experiència de manera telemàtica amb el personal
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Katharina Freter destaca diversos elements. En primer lloc, Eurocities, que qualifica d’exemple
inspirador. En segon lloc, el grup que es va crear a iniciativa de Barcelona sobre la recuperació
sostenible dels centres de la ciutat. Van ser un seguit d’experiències de ciutats franceses, de Ljubljana,
de Barcelona i d’altres indrets que van facilitar la reflexió sobre la recuperació i el turisme sostenible.
Nantes s’hi va inspirar per organitzar una conferència internacional sobre el turisme del futur, que
es va fer el setembre passat. També es va crear un grup de WhatsApp, una iniciativa ben simple, amb
els socis de Guinea, Camerun, Senegal i Tahiti, per intercanviar experiències sobre campanyes locals i
compartir visions sobre les iniciatives. La pandèmia també va ajudar a accelerar i reforçar la cooperació
amb la ciutat agermanada de Seattle, als Estats Units. Es van organitzar actes digitals i es va impulsar
que empreses del sector marítim treballessin plegades. Amb el Departament de Comerç de l’estat de
Washington es va organitzar una missió comercial a Nantes, i el mes d’abril una delegació francesa
anirà a Seattle, amb líders polítics, econòmics i membres de la societat civil. Per tant, la pandèmia ha
fet d’accelerador en la relació amb Seattle. Finalment, Frater esmenta una iniciativa relacionada amb
la cultura: un centre de conferències que organitza exposicions i debats sobre cultures europees va
demanar a les persones que enviessin poemes i receptes per contagiar optimisme durant l’època del
confinament.
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Joan Chicón destaca igualment altres projectes, com un amb Nantes, que presidia el grup de treball de
desenvolupament econòmic de la xarxa Eurocities, que s’ha traduït en bones possibilitats en els àmbits
del city branding i la internacionalització de l’economia. Terrassa també col·labora amb les ciutats de
Mannheim, Leipzig i Göteborg, entre d’altres. Els equips d’internacionalització de les ciutats són els
responsables de fer aterrar els projectes en el municipi, en dues direccions. La primera, cap als equips
de govern i les àrees municipals, i la segona, envers la ciutadania, perquè es vegi la utilitat de tot plegat
i que aquesta utilitat és en benefici de tothom.

mèdic de les ciutats associades. Es va fer en una època
en què no hi havia molta informació i, per tant, va ser
A banda dels recursos
molt útil. També es va fer una campanya d’informació
ciutadana sobre com protegir-se durant la pandèmia,
econòmics, és clau que les
amb finançament del govern federal alemany. En
ciutats tinguin clara la seva
un projecte similar a Hebron, a Palestina, es va fer
internacionalització, que hi
una campanya d’informació i se’ls va proporcionar
hagi una aposta ferma i uns
material mèdic. El que més es necessitava eren
mascaretes i gel desinfectant. Mannheim també
equips que s’hi dediquin,
va rebre ajuda, com una donació de la ciutat de
perquè els fruits no són d’avui
Zhenjiang de 100.000 mascaretes quirúrgiques quan
per demàr.
era molt complicat a Alemanya d’obtenir-ne. Quan la
situació a Alemanya va millorar, Mannheim va donar
mascaretes a la ciutat polonesa agermanada de Bydgoszcz.
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Finalment, Stefanie Miller parla del suport financer a un programa d’intercanvi d’estudiants amb
escoles de les ciutats agermanades, sobretot amb la francesa de Toulon. Hi ha tot un seguit d’activitats
que es van haver de cancel·lar en els darrers dos anys i per això es va voler oferir una alternativa. Es va
treballar conjuntament amb l’institut francès local, oferint-los suport tècnic i econòmic, per crear un
programa per organitzar intercanvis virtuals d’estudiants.
Mariona Tomàs pregunta als ponents quins obstacles s’han trobat en el moment d’emprendre les
iniciatives o què ha facilitat poder-les dur a terme. Joan Chicón destaca que, a banda dels recursos
econòmics, és clau que les ciutats tinguin clara la seva internacionalització, que hi hagi una aposta ferma
i uns equips que s’hi dediquin, perquè els fruits no són d’avui per demà. En el cas de les ciutats mitjanes
i petites, és un treball que s’ha d’anar fent a poc a poc i que ha d’anar impregnant tot l’ecosistema
municipal. Els resultats sovint no es poden observar en un període de quatre anys, que són els períodes
electorals en l’àmbit municipal, sinó que van amb terminis més llargs.
Chicón també defensa que les ciutats s’han de poder
expressar amb veu pròpia i de manera directa, donant
peu a directives o lleis. La pandèmia ha incrementat
la necessitat d’escoltar les ciutats i fer-les esdevenir
actors principals en organismes europeus com la
Comissió o el Parlament Europeu.

La pandèmia ha incrementat la
necessitat d’escoltar les ciutats
i fer-les esdevenir actors
principals en organismes
europeus com la Comissió o el
Parlament Europeu.

Katharina Freter explica que al començament de la
pandèmia tenien problemes tècnics i d’equipament i
que segurament altres ciutats també ho van patir, pel
fet de passar a treballar en línia. També van identificar
alguns exemples interessants a escala europea i internacional, van veure que hi havia una manca
de recursos humans i que alguns sectors de política pública no tenien la possibilitat d’aplicar bones
pràctiques apreses a fora. La posada en pràctica va ser tot un repte, perquè no hi havia prou recursos.
La representant de Nantes també reivindica que les ciutats puguin seure a la taula dels Estats de la
Unió Europea a l’hora de dissenyar noves polítiques públiques, instruments financers o instruments
de recuperació. El mecanisme de recuperació de la Unió Europea proporciona als estats membre
una funció de consulta a l’hora de definir els plans d’acció nacional. Això és un pas endavant en el
reconeixement de les xarxes de ciutats i de la feina de lobby que s’ha fet. Tanmateix, a la xarxa Eurocities
es va fer una enquesta i va resultar que el 80% de les ciutats de la xarxa no havien estat consultades pel
govern nacional en el moment de fer els plans d’acció nacional. El repte és continuar fent pressió a les
instàncies europees i sobretot convertir després les possibles conquestes en realitat.

Stefanie Miller es mostra d’acord amb les intervencions dels companys i esmenta un altre obstacle que
va aparèixer a l’inici de la pandèmia. Com que calia dedicar molts esforços a resoldre problemes a nivell
nacional, l’escala internacional va passar a ser secundària. El seu equip va haver d’explicar per què era
important continuar amb la feina internacional, fer entendre que la pandèmia era global i que per tant
no entenia de fronteres. En altres paraules, l’àmbit internacional no era prioritari al principi i fins i tot
es van transferir treballadors a altres departaments. Amb el temps, la necessitat de cooperar a nivell
internacional ha quedat clara.
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Finalment, una persona de la sala agraeix la sessió
i pregunta pels projectes que tenen en compte les
La cooperació entre ciutats
persones migrades, ja que la pandèmia ha demostrat
que aquest col·lectiu és encara més vulnerable dins
és un dels avantatges per
la societat. Stefanie Miller torna a posar l’exemple
combatre les friccions
dels projectes amb la comunitat turca de Mannheim
nacionals, ja que ajuda
i diu que durant la pandèmia van mantenir el lligam.
Explica que la comunitat turca de la seva ciutat és
a reforçar la diplomàcia
molt forta i que ha organitzat centres de proves covid
municipal.
i de vacunació als diferents barris. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Mannheim ha pogut arribar a un grup
de població que altrament hauria estat de difícil accés. Joan Chicón comenta que, en el cas de Terrassa,
hi ha diferents línies d’actuació lligades a la participació en temes de qualitat democràtica i de joventut,
i sobretot en programes educatius. Explica que per condicionants culturals o d’altres, cal fer un treball
addicional de pedagogia i acompanyament. Sovint costa més fer participar les dones que no pas els
homes, i això requereix programes previs de conscienciació, pedagogia i didàctica sobre què es vol fer.
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En el torn de preguntes del públic, des de l’Ajuntament
de Reus diuen que estan molt interessats a fomentar
Cal cercar la complicitat de
la col·laboració entre territoris i demanen com es
poden establir relacions entre ciutats sense que
xarxes en les quals es pugui
es produeixin les tensions que es donen en l’àmbit
col·laborar directament, ja
supramunicipal o fins i tot entre estats. Joan Chicón
sigui per interès institucional o
li respon que precisament cal utilitzar les xarxes de
temàtic.
ciutats. Cal cercar la complicitat de xarxes en les quals
es pugui col·laborar directament, ja sigui per interès
institucional o temàtic. Si l’Ajuntament de Reus opera des de dins d’una xarxa, ho podrà fer sense les
friccions d’altres organismes supramunicipals. Katharina Freter coincideix amb Chicón i defensa que
l’eina més senzilla i més eficient és ser membre d’una xarxa europea de ciutats on hi hagi grups de
treball. Una de les experiències de Nantes és que, a part de definir la relació amb l’Estat, les ciutats
es plantegen com identificar els àmbits de les polítiques que es poden treballar a escala europea.
Després de les últimes eleccions municipals, per exemple, l’alcalde va decidir les aliances dels territoris
(alliances des territoires en francès), que poden ser a nivell local, regional, nacional o europeu. Cada
polític que està a càrrec d’un àmbit en concret ha de decidir quin nivell d’aliances vol establir i això
facilita la feina del departament d’internacionalització. Stefanie Miller afegeix que la cooperació entre
ciutats és un dels avantatges per combatre les friccions nacionals, ja que ajuda a reforçar la diplomàcia
municipal. Comenta que Mannheim ha treballat amb ciutats de Turquia, per exemple, malgrat que hi ha
friccions importants entre els dos països. L’ajuntament té aliances duradores, que van més enllà de les
tensions entre Estats. Cal tenir clares quines són les prioritats estratègiques i cal valorar quines són les
associacions o les aliances que es volen establir, i aquestes no sempre coincideixen amb els interessos
de la política nacional.

Annex. Participants
> HANNAH ABDULLAH

INVESTIGADORA SÈNIOR DEL PROGRAMA CIUTATS GLOBALS DEL CIDOB
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Especialista en diplomàcia de ciutats, concretament en temàtiques de canvi climàtic
i cultura, tant a Europa com a la regió mediterrània. Les seves publicacions recents
inclouen treballs sobre el paper de les ciutats en la governança global i europea
i la transició cap al desenvolupament sostenible. Té un màster i un doctorat en
Sociologia per la London School of Economics. Va ser becària postdoctoral a la
Càtedra de Sociologia Cultural de la Universitat Tècnica de Dresden, i ha impartit
classes i conferències a la London School of Economics, la Universitat de Leipzig
i la Universitat Pompeu Fabra. Abans d’incorporar-se al CIDOB va ocupar el
càrrec de comissària de programes culturals al Goethe-Institut de Nova York, on
va desenvolupar i dirigir programes sobre arquitectura i qüestions urbanes, entre
d’altres.

> JOAN CHICÓN

CAP DEL SERVEI DE RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
Joan Chicón és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona.
Expert en governs de coalició i Màster en Administració i Gestió Pública per la
UAB. Postgrau en Govern Local per la UB i llicenciat en Història Contemporània
per la UB. Diplomat en cursos sobre la Unió Europea del Ministeri espanyol
d’Afers Exteriors. Porta 20 anys treballant en temes europeus i internacionals
a l’administració pública.

> PAUL COSTELLO

GESTOR DEL PROGRAMA DE CIUTATS A LA GERMAN MARSHALL FUND DELS
ESTATS UNITS
Paul Costello és director del Programa de Ciutats de la German Marshall Fund,
amb seu a l’oficina de l’organització a Berlín. Treballa en la intersecció de qüestions
locals i globals, ajudant a connectar ciutats d’Europa i Amèrica del Nord mitjançant
qüestions comuns en què les ciutats tenen un paper internacional creixent. També
dirigeix la Xarxa de Directors Municipals d’Afers Internacionals (CDIA) i està
implicat en projectes de migració i democràcia ciutadana. Té el Màster en Polítiques
Públiques de l’Hertie School of Governance de Berlín i és llicenciat en Arts per la
Universitat McGill de Montreal.

> GERARD M. FIGUERAS I ALBÀ

SECRETARI D’ACCIÓ EXTERIOR DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Figueras assumeix el càrrec de secretari d’Acció Exterior del Govern el juny de
2021. Anteriorment, des de febrer de 2016, va ser secretari general de l’Esport i
l’Activitat Física del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
i director del Consell Català de l’Esport entre 2013 i 2016. També ha estat diputat
al Parlament de Catalunya i tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UPF; Màster Executiu
en Gestió d’Organitzacions Esportives per la Universitat Catòlica de Lovaina (UCL)
i el Comitè Olímpic Internacional (COI); Màster en Gestió Portuària, Dret i Negoci
Marítim per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i Màster en Màrqueting
i Comunicació Política per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la
UAB. Actualment està cursant el Màster oficial en Estudis Olímpics a la Universitat
Alemanya de l’Esport (GSU) i el COI.

> LAURA FORESTER

SECRETÀRIA GENERAL DE DIPLOCAT

DIRECTORA DE RELACIONS INTERNACIONALS DE L’AJUNTAMENT DE NANTES
Directora de Relacions Europees i Internacionals de la ciutat de Nantes i Nantes
Metropole. S’ocupa de les polítiques i xarxes europees com EUROCITIES i CEMR
/ CGLU, finançament europeu, partenariats amb Seattle, Hamburg i Niigata (Japó),
entre d’altres, així com la cooperació amb Dschang (Kamerun), Rufisque (Senegal) i
el departament de Grand Anse a Haití. Gestiona un equip de més de 20 persones per
contribuir a transformar Nantes en una ciutat que ofereixi oportunitats de mobilitat
i intercanvi a nivell europeu i internacional.
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> KATHARINA FRETER
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Laura Foraster és la secretària general de DIPLOCAT. És llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en Humanitats per
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té un màster en Estudis Europeus
cursat a la Universitat Catòlica de Lovaina. També té formació específica en
diplomàcia pública i en missions d’observació electoral. Abans del seu càrrec actual
com a secretària general de DIPLOCAT, va ser directora executiva de l’entitat
fins al seu tancament temporal l’abril de 2018. Foraster va ser cap de gabinet del
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i del conseller de Comerç, Turisme i
Consum de la Generalitat de Catalunya durant dues legislatures consecutives i
es va responsabilitzar de la gestió del gabinet, l’assistència política i els assumptes
internacionals i de la Unió Europea. La seva experiència professional anterior inclou
l’assistència parlamentària de diputats catalans al Parlament Europeu a Brussel·les i
Estrasburg i, abans, a la Comissió d’Afers Exteriors, Drets Humans, Política Exterior
i Seguretat Comuna i a la Comissió d’Afers Constitucionals. A Brussel·les, també
va treballar per a la Comissió Europea, el Comitè de les Regions i la Delegació del
Govern de Catalunya a la UE.

> STEFANIE MILLER

CAP ADJUNTA D’AFERS DE LA UE I SOSTENIBILITAT GLOBAL DE
L’AJUNTAMENT DE MANNHEIM
Stefanie Miller va estudiar Sociologia i Antropologia Cultural a la Universitat de
Mainz. Després de diversos anys treballant en el camp de la gestió de projectes de
la UE en una ONG a França, va començar a treballar a l’Ajuntament de Mannheim
el 2017. S’ocupa del partenariat estratègic de ciutat-ciutat, així com de diversos
projectes de col·laboració i desenvolupament amb els territoris palestins, Ucraïna,
Moldàvia i Turquia.

> FELIP ROCA
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DIRECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Felip Roca és director de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona
des de setembre de 2016. És llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB
i va estudiar Relacions Internacionals a la Universitat Johns Hopkins. Especialitzat
en diplomàcia internacional, govern local i regional, durant els darrers 15 anys
ha treballat per a diverses administracions públiques en matèria de cooperació
internacional i relacions institucionals. Del 2015 al 2017 va ser secretari general
de Metropolis, xarxa mundial de grans ciutats i àrees metropolitanes. Anteriorment
havia estat director de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona del
2011 al 2015. Parla amb fluïdesa francès, espanyol, anglès, italià i català.

> SASKIA SASSEN
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PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE COLUMBIA
Saskia Sassen és professora de Sociologia Robert S. Lynd a la Universitat de Columbia
i membre del seu Comitè de Pensament Global, que va presidir del 2009 al 2015.
Estudia les ciutats, la immigració i els estats a l’economia mundial. La desigualtat, el
gènere i la digitalització són tres variables clau a la seva feina. Nascuda als Països
Baixos, va créixer a Argentina i Itàlia, va estudiar a França, es va criar en cinc idiomes
i va començar la seva vida professional als Estats Units. És autora de vuit llibres
i editora o coeditora de tres, traduïts a més de vint idiomes. Ha rebut nombrosos
premis i honors, entre ells dotze doctorats honoris causa.

> MARIONA TOMÀS

PROFESSORA DE CIÈNCIA POLÍTICA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Professora agregada de Ciència Política i membre del Grup de Recerca en Estudis
Locals (GREL) de la Universitat de Barcelona. La seva investigació se centra en la
governança metropolitana, les polítiques urbanes i el govern local. És experta en les
reformes metropolitanes de Mont-real, i ha estat guardonada per la Governadora
General de Canadà i el Parlament del Quebec. El 2017 va publicar un llibre sobre el
pensament metropolità de Pasqual Maragall. Ha estudiat la participació ciutadana
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ara dirigeix un projecte comparatiu sobre
la governança metropolitana a Espanya. És membre del Consell Assessor del
Programa de Ciutats Globals del CIDOB i comissària de la metròpoli multinivell del
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Entitats membres de DIPLOCAT
Institucions públiques i entitats municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Conselh Generau d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

Entitats de l’àmbit empresarial
- Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
(PIMEC)

- Confederació de Cooperatives de Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)
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Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

- Universitat de Vic · Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona School of Economics (BSE)
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Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics

