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Presentació
El balanç d’actuació que us presentem, corresponent a l’any 2019, no és un balanç d’actuació
qualsevol. I no ho és perquè l’abril de 2019 marca el retorn a l’activitat pública d’aquesta entitat
que tinc l’honor de dirigir. Després de l’intent de liquidar Diplocat per part del govern espanyol
l’octubre de 2017, amb l’aplicació excepcional de l’article 155 de la Constitució espanyola, tornem
a fer activitats i, per tant, a fer-ne balanç.
El primer missatge, doncs, és d’agraïment a tots els qui han fet possible la reactivació de
Diplocat, començant pel govern català, que hi ha posat la voluntat política, però també i molt
especialment als 38 membres que integren el consorci, que han refermat de manera unànime el
seu desig de continuar formant part d’aquest instrument al servei de la internacionalització de
Catalunya. El compromís d’uns i altres fa que no s’estronqui una línia iniciada el 1982 amb el
Patronat Català Pro Europa, que el 2007 es va convertir en Patronat Catalunya Món i el 2012
passa a ser El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).
La reactivació de l’entitat ha estat paulatina, motiu pel qual veureu que el gruix de les activitats
corresponents a 2019 es concentra durant el segon semestre. Una de les actuacions que vam
dur a terme els primers mesos de l’any, menys visible però igualment necessària, va ser
precisament repensar la nostra tasca i elaborar el Pla Estratègic de Diplocat 2019-2022, que ha
de guiar les nostres passes durant els propers anys. Conscients de la riquesa que representa la
composició plural del consorci, vam dedicar un esforç especial a conèixer l’opinió dels membres
de l’entitat i a involucrar-los en l’elaboració del Pla.
Veureu que aquesta major implicació dels membres de Diplocat no només es tradueix en unes
prioritats compartides, sinó que també és visible en les activitats ressenyades en aquest balanç,
ja que assumim com a objectiu prioritari treballar conjuntament i col·laborar de manera directa
sempre que sigui possible. Som conscients i volem fer valer que un dels principals actius de
Diplocat, si no el més important, és justament la seva composició diversa i transversal.

Des de la valoració altament positiva del què ha significat aquest 2019 per a Diplocat i sense
oblidar les dificultats implícites en qualsevol represa, només em queda reiterar l’agraïment a
totes les persones i entitats amb qui hem treballat plegats durant aquests mesos. Un balanç és
una mirada enrere que ens ajuda també a nosaltres a afrontar amb més clarividència els reptes
de futur, que no són pocs. Confio que en la lectura d’aquest document hi veureu reflectida una
estratègia de diplomàcia pública com a instrument al servei del país.
Laura Foraster i Lloret
Secretària general - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat
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El present balanç d’actuació parteix del pla anual de treball corresponent a l’any 2019, aprovat pel
Ple de Diplocat. Hi trobareu la memòria d’activitats realitzades a l’entorn dels tres eixos que marca el
nou lema de l’entitat: “Diàleg internacional - Connectem. Projectem. Capacitem”. Les activitats van
acompanyades de calendarització, quadre d’acompliment pressupostari i pla de comunicació.
Voldria destacar el fet que, per primera vegada, incloem també uns indicadors d’assoliment
d’objectius, en línia amb la nostra voluntat de transparència i retiment de comptes davant la societat.

El Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya
El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, és un consorci publicoprivat que té
l’objectiu de connectar Catalunya en l’àmbit internacional i facilitar l’intercanvi de persones, idees
i projectes. Diplocat (2012) és hereu del Patronat Catalunya Món (2007) i anteriorment del
Patronat Català Pro Europa (1982), una entitat pionera en les relacions catalanes amb la UE.
El consorci de Diplocat l’integren 38 membres. Aquesta àmplia composició, diversa i plural,
converteix Diplocat en l’instrument d’acompanyament adequat de tots aquells actors de la
societat civil de Catalunya que tenen vocació de participar en els grans debats internacionals.
Aquests actors, de fet, ja exerceixen diplomàcia pública i aporten la seva expertesa i els seus
coneixements per construir una societat més justa, pacífica, democràtica i sostenible.

Missió
Diplocat connecta Catalunya amb el món i promou activitats que projectin la imatge del país a
l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb la ciutadania i les institucions d’altres
països. A més, Diplocat encoratja la societat civil i les entitats catalanes a implicar-se i contribuir
en els principals reptes i debats globals i incentiva la seva capacitació per ser un actor rellevant
en l’escena internacional, per establir ponts de diàleg durables en el temps, amb ànim d’escoltar
i ser escoltats.

Visió
Col·laborar a posicionar Catalunya com un actor internacional de primer ordre, on les institucions
públiques i privades contribueixin a fer del país un referent en diferents àmbits, projectin la seva
imatge a l’exterior i ajudin a construir una societat internacional més justa, pacífica, democràtica
i sostenible.

Pluralitat i transversalitat. Diplocat no es pot entendre sense tots i cadascun dels membres
que integren el consorci. Aquesta pluralitat enriqueix les aportacions que es fan des de Catalunya
per fer front als reptes globals. D’altra banda, la transversalitat ajuda a optimitzar recursos en les
actuacions.
Compromís i col·laboració. Diplocat és una eina de país i té un clar compromís amb la societat
catalana i els seus actius i valors. Aquest compromís es tradueix en la creació d’espais de
col·laboració i associació entre els seus membres, i en la promoció de vincles entre aquests i els
seus homòlegs internacionals. L’habilitat de crear sinergies i de treballar en xarxa és cabdal per
assolir resultats en un món globalitzat.
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Valors

Ètica i transparència. Totes les actuacions de Diplocat es publiquen al web i es difonen i
promocionen a l’opinió pública, tant local com exterior, en un exercici clar de transparència
d’acord amb la legislació actual, basant-se sempre en el compromís ètic que guia el conjunt de
les actuacions.

Òrgans de govern i de gestió de Diplocat
Ple. Òrgan de govern superior.
Comitè Executiu. Òrgan permanent d’administració, gestió i proposta.
Secretaria General. Responsable d’executar les decisions d’ambdós òrgans i d’impulsar i dirigir
l’activitat de la institució.
D’altra banda, i mantenint la vocació de transversalitat, Diplocat compta amb un Consell
Consultiu integrat per persones de reconegut prestigi internacional en diferents àmbits.

Balanç d’actuació 2019
Diàleg internacional – Connectem. Projectem. Capacitem.

3

Membres del consorci
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 social, sindical i
esportiu





Universitats, escoles de negocis i
centres acadèmics




Entitats de l’àmbit empresarial
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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 Graduate School of
Economics (Barcelona GSE)
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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)
Comissions Obreres de Catalunya
(CCOO)
FC Barcelona

Memòria d’activitats
Eix 1 – Connectar: escoltar i ser escoltats
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1.1.

Escoltar el públic internacional.

1.2.

Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d’excel·lència.

1.3.

Potenciar la participació i contribució de les institucions i la societat civil del
país en l’àmbit internacional.

Eix 2 – Projectar: posicionar Catalunya al món
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
2.1.

Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de les entitats membres
de Diplocat i de la societat civil.

2.2.

Promoure el coneixement de Catalunya entre experts, institucions i
generadors d’opinió.

2.3.

Posicionar Catalunya als mitjans de comunicació internacionals.

Eix 3 – Capacitar: fomentar la formació de la societat civil
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Fomentar la formació i capacitació de la societat civil en l’àmbit
internacional.

3.2.

Fomentar la formació i capacitació en l’àmbit internacional dels membres
del consorci.

3.3.

Promoure les habilitats en xarxes socials com a eina de projecció exterior
de Catalunya.
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3.1.

Connectar
Escoltar i ser escoltats
Una part clau de la diplomàcia pública, si no la més important de totes, és la capacitat d’escoltar
el públic al qual es vol aportar una visió del món. Molts cops, i com a resultat d’escoltar, s’ha
d’adaptar la manera de relacionar-se amb el món per arribar al màxim d’actors influents. És en
aquest context en el qual els missatges unidireccionals difícilment tenen cabuda si pretenen ser
creïbles. Catalunya ha de buscar el reconeixement aportant valor afegit als problemes compartits
i generar amb altres actors internacionals un relat i una estratègia comuna per tal d’afrontar
reptes supranacionals. Això permetrà a Catalunya posicionar-se a primera línia i ser més
competitiva en un món global.
Cal escoltar el món per identificar on es pot exportar coneixement i experiència en els àmbits en
què Catalunya és o vol ser capdavantera, o per aprendre d’altres models d’èxit per ser més
competitius en aquells àmbits en què encara no ho som. Només mirant el món com un tot i
promovent els actius i valors propis podrem rebre algun retorn. En aquest sentit, pot ser de gran
ajuda l’expertesa dels membres del Consell Consultiu de Diplocat.

1.1. Escoltar el públic internacional
Diplocat escolta què diu l’opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que
més preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu.

> Elaboració d’un informe de monitorització de les notícies que
apareixen sobre Catalunya a mitjans de comunicació internacionals.
S’ha encarregat l’elaboració d’aquest informe, que abasta tot l’any 2019, a un equip acadèmic
de la UPF liderat per Cristina Perales i Carles Pont. L’informe es lliura el mes de maig de 2020.
L’estudi analitza la presència que té Catalunya a escala internacional als dos principals diaris
dels següents països:
6
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Monitoritzar com els mitjans de comunicació internacionals
perceben Catalunya en les seves diferents vessants.

-

Alemanya: Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche Zeitung
França: Le Monde i Le Figaro
Itàlia: Corriere della Sera i La Repubblica
Regne Unit: The Guardian i The Daily Telegraph
Estats Units: The New York Times i The Washington Post

A banda de l’anàlisi quantitativa, l’informe també inclou una anàlisi qualitativa, amb elements
com ara la calendarització, la temàtica (política, cultura, turisme...), el gènere periodístic
(notícia, article d’opinió, entrevista...), el to predominant (positiu, neutre o negatiu), les fonts
utilitzades (pròpies, agència, govern, oposició...), els actors (polític, partit, entitat...), etc.
Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Conèixer la percepció de Catalunya entre l’opinió pública
estrangera. Analitzar què es valora del país en àmbits
concrets (economia, turisme, cultura, esport, recerca,
governança, etc.) per poder dissenyar polítiques
específiques, plans de comunicació exterior i estratègies
de reforç de la marca país.
> Elaboració d’una enquesta de percepció de Catalunya.
Setembre-octubre
El mes setembre, Diplocat va contractar l’elaboració d’una enquesta per conèixer quina
percepció de Catalunya tenen els ciutadans europeus. L’objectiu era recollir informació sobre el
nivell d’atractiu, la imatge percebuda i els punts forts i febles dels diferents actius del país, tals
com l’economia, la societat, la cultura, l’esport, la innovació, el turisme i l’educació, entre d’altres.
Aquest objectiu buscava acomplir amb un dels eixos del pla estratègic de l’entitat i de la
diplomàcia pública: escoltar el públic internacional. L’objectiu és poder donar eines a les entitats
membres de Diplocat, tant el Govern català i la resta d’administracions com les entitats públiques
i privades, a l’hora de dissenyar les seves estratègies i polítiques internacionals.

> Elaboració d’un informe sobre la imatge de Catalunya a partir de
dades demoscòpiques disponibles de diverses fonts.
Desembre
Per complementar l’activitat anterior, es va encarregar l’elaboració d’un informe sobre la imatge
internacional de Catalunya a partir de l‘anàlisi de les dades obtingudes mitjançant l’enquesta de
7
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L’enquesta es va fer entre el 23 de setembre i el 2 d’octubre, per internet, combinant preguntes
obertes i tancades, adreçades a l’opinió pública informada. En total es van enquestar 2.561
persones de nou països europeus: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Suècia, Suïssa,
Eslovènia, Estònia i Letònia.

Diplocat i altres enquestes públiques (CEO, Real Instituto Elcano) i dades agregades (Idescat,
INE, Eurostat, OCDE, World Bank) disponibles. La secretària general de Diplocat, Laura
Foraster, va presentar els resultats de l’informe el mes de desembre en una conferència de
premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Una de les dades principals de l’informe és la nota de valoració global que obté Catalunya, un
7.3, idèntica a la d’Espanya. Els alemanys valoren Catalunya per sobre d’Espanya, mentre que
italians i britànics ho fan per sota. Els principals conceptes associats a Catalunya són política,
clima, bellesa, amabilitat, cultura i gastronomia.
Pel que fa als actius del país, Catalunya rep una valoració alta com a destinació turística, amb
una mitjana de 7.8, amb puntuacions elevades d’Estònia, Letònia, Eslovènia i Alemanya, amb
suecs i suïssos una mica per sota de la mitjana. Una altra dada interessant és que un 70% dels
enquestats considera que Catalunya és un bon lloc per fer-hi negocis i esmenten la cultura i la
gent, la salut econòmica i la situació geogràfica com a valors principals.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

8
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En l’àmbit polític, l’informe assenyala que els fets polítics ocorreguts a Catalunya han afectat la
imatge d’Espanya i de Catalunya, i mentre la primera ha empitjorat clarament, la segona s’ha
vist reforçada en alguns països. En aquest sentit, un gran nombre d’europeus (76,6%) considera
que el conflicte entre Catalunya i Espanya no està resolt i el 42% creuen que la UE hauria de fer
de mediadora entre els dos governs.

Implementar una estratègia de social listening amb la
finalitat de detectar tendències futures, identificar
oportunitats de comunicació i fer el seguiment de
converses sobre Catalunya en temps real i en diferents
idiomes.
> Elaboració d’un informe per a l’estratègia de social listening
Desembre
A final d’any, es va encarregar un primer informe per tal de disposar d’informació acurada i
fidedigna sobre les mencions internacionals a Catalunya en diferents xarxes socials entre el
setembre de 2017 i el novembre de 2019. Aquest informe ha de permetre definir millor què cal
monitoritzar en temps real a partir de 2020, així com detectar el grau de coneixement de
Catalunya en els països seleccionats i els actius i valors pels quals és coneguda.
Es van monitoritzar les mencions quantitatives sobre Catalunya, és a dir, quant i com s'ha parlat
de Catalunya, i quina és l'evolució, en els països següents: Estats Units, França, Regne Unit,
Itàlia, Alemanya, Estònia, Letònia, Eslovènia, Suïssa i Suècia. A més, també es van obtenir
dades qualitatives, és a dir, quins líders d'opinió han parlat sobre Catalunya en els països
següents: Estats Units, França, Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
Al desembre es va lliurar l’informe. Els resultats han ajudat a percebre la dimensió i els sectors
que generen conversa sobre Catalunya a les xarxes socials. En concret, han corroborat que per
obtenir dades de conversa, és millor obtenir-les en temps real, ateses les limitacions imposades
per certes xarxes socials com Instagram. També destaca el pes de la política i l’esport,
concretament el futbol, en la conversa sobre Catalunya en xarxes socials arreu del món.
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Elaborar fitxes d’activitat de poder tou o soft power
internacional per part d’altres ens subestatals, i sobre
temes, persones i entitats d’actualitat internacional per
conèixer altres models i estudiar possibles aliances.
> Identificació de models de poder tou
Juny - desembre
Durant el 2019 es va definir quin era el nostre interès pel que fa al contingut de les fitxes de poder
tou o soft power internacional, marcant com a prioritaris, en primer lloc, països petits i entitats
subestatals. Es va prioritzar, sobretot, trobar entitats similars a Diplocat en altres parts d’Europa
i del món. Després d’una investigació exhaustiva no es va trobar cap entitat consorcial dedicada
a la diplomàcia pública que es pogués comparar a Diplocat, però sí que es van identificar moltes
altres entitats dedicades a activitats de diplomàcia pública. Aquesta primera selecció ens
permetrà, en una segona fase, durant el 2020, definir millor quines són les àrees geogràfiques
que ens interessa treballar i començar a elaborar fitxes d’activitat més detallades.
En concret, durant el 2019 s’ha buscat informació de les entitats, països i institucions següents:
Illes Aland, Danish Cultural Institute, Dutch Culture, Estonian Institute, Eslovènia, País Basc,
Finnish Institute of International Affairs, Flandes, Groenlàndia, Illes Feroe, Fundació Yunus Emre,
Islàndia, Kosovo Center of Diplomacy, Latvian Institute, Marque Bretagne, Xipre del nord,
Northern Ireland Bureau, Norwegian Institute for International Affairs, Quebec, Escòcia, Swedish
Institute, Center on European Relations of Scotland, Chatham House, Digital Diplomacy
Coalition, Diplofoundation, Friends of Europe, Institute for Cultural Diplomacy, North American
Cultural Diplomacy Initiative, Washington Public Diplomacy Council, Sound Diplomacy, The
Brookins Institution, The Martin Luther King Jr Research and Education Institution at Stanford
University i The London Royal Society.
Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Diplocat incentiva l’estudi i anàlisi de models de bones pràctiques a l’exterior, alhora que
promociona el coneixement internacional dels sectors més pioners del país.

Organitzar programes de visites fora de Catalunya per
conèixer de primera mà casos de bones pràctiques i
experiències d’interès.
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1.2. Analitzar i intercanviar bones
pràctiques i models d’excel·lència

Per a l’any 2019 estaven previstes dues activitats i visites de bones pràctiques a l’estranger, una
a l’Uruguai en l’àmbit de la integració d’immigrants infants, i una altra d’intercanvi d’experiències
sobre la reconversió del sector de l’automoció a dos regions del centre d’Europa.
Finalment, i per qüestions diverses, aquestes activitats no es van poder dur a terme.
Concretament, en el cas d’Uruguai, la celebració d’eleccions presidencials i parlamentàries el 27
d’octubre va impossibilitar el viatge. Pel que fa a la visita sobre la reconversió del sector de
l’automoció, per qüestions administratives no es va poder organitzar.

Promoure seminaris i trobades d’intercanvi de bones
pràctiques a Catalunya amb experts internacionals.
> MEDIMED 2019. Mercat de Documentals Euromediterranis
Sitges, 10-13 d’octubre
Més de 250 professionals d’arreu del món es van donar cita a Sitges entre el 10 i el 13 d’octubre,
amb motiu del 20è Mercat de Documentals Euromediterranis (MEDIMED). Productors
independents i televisions internacionals del
món àrab i d'Europa es van reunir en aquest
certamen que facilita l'intercanvi comercial i
professional i promou la coproducció a la Unió
Europea i als països del sud de la Mediterrània
(Magreb, Pròxim Orient i Turquia).
El treball dut a terme en les 19 edicions
precedents ha convertit el MEDIMED en una
cita reconeguda internacionalment per als
professionals del documental. Enguany el van coorganitzar l'Associació Internacional de
Productors Independents de la Mediterrània (APIMED), presidida per la productora catalana
Isona Passola i, per primer cop, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat). També
va comptar amb el suport financer de l'ICEC català, l'ICAA espanyol, l'IEMed, la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. El director del certamen és Sergi Doladé.
Balanç d’actuació 2019
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> Taula rodona: Muerte, identidad y aculturación
Barcelona, 4 de novembre
El 4 de novembre, Diplocat va col·laborar amb Casa Amèrica Catalunya en l’organització d’un
acte relacionat amb la festivitat d'orígens mexicans del Dia de Morts. Els escriptors
llatinoamericans Eduardo Ruiz Sosa (Mèxic), Cristina Falcón Maldonado (Veneçuela) i Sergio
Galarza (Perú) van reflexionar sobre els mecanismes de recepció i adaptació a una cultura
diferent a la pròpia en un acte que es va fer a la seu de Casa Amèrica Catalunya a Barcelona,
amb la col·laboració de Transeúnte i Editorial Candaya.
Els tres escriptors van coincidir en que el fet d'aprendre una altra cultura suposa un enriquiment
i no té perquè implicar la mort d'una identitat prèvia, que evoluciona amb independència del fet
migratori.

Barcelona, 14 de novembre
En aquesta segona col·laboració en l’àmbit cultural amb Casa Amèrica Catalunya, els escriptors
llatinoamericans Jordi Soler (mexicà, fill de catalana exiliada) i Héctor Abad Faciolince (colombià)
van reflexionar sobre el paper dels personatges secundaris en les obres literàries, en un acte
moderat per la periodista Olga Merino.
Els dos autors van reflexionar sobre la importància de donar llibertat a la imaginació a l’hora
d’escriure i sobre la seva relació amb les xarxes socials.
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> Diàleg entre escriptors llatinoamericans i catalans

> I Congrés de la Formació Professional de Catalunya
Barcelona, 21 de novembre
El 21 de novembre va tenir lloc el I Congrés de Formació Professional de Catalunya al Palau
Reial de Pedralbes de Barcelona. Coorganitzat per PIMEC, Diplocat i el Centre d'Estudis
Econòmics i Socials, hi van assistir més de 300 persones. Al comitè impulsor del Congrés hi
havia també CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i Foment del Treball, mentre que una
quarantena d'entitats, gremis i associacions donaven suport a la iniciativa. El congrés formava
part de la Setmana Europea de la
Formació
Professional,
una
iniciativa de la Comissió Europea.

L’aportació de Diplocat es va centrar en la visió internacional del Congrés. Concretament, la
secretària general de Diplocat, Laura Foraster, va ser l'encarregada de presentar el primer
conferenciant, João Santos, responsable de l'Àrea de Formació Professional i d'Adults de la
Comissió Europea, que va explicar quines polítiques de promoció ha impulsat la UE en els
13
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En els discursos inaugurals, el
vicepresident del Govern, Pere
Aragonès, va expressar la
voluntat de la Generalitat que la
formació professional (FP) "deixi
de ser una segona opció", i el
president de PIMEC, Josep
González, va recordar que "els països europeus més competitius són aquells amb una oferta
d'FP més ajustada a les necessitats de les seves empreses, mentre a Catalunya hi ha empreses
que paradoxalment tenen llocs de treball vacants per manca de persones amb la qualificació
adequada".

darrers anys i quins en són els grans reptes de futur: qualitat, inclusió, innovació, flexibilitat i
internacionalització. També es va fer una taula rodona sobre experiències internacionals,
conduïda per Mireia Borrell, secretària d'Acció Exterior i de la UE, amb la participació de Barbara
Primo, directora del projecte Dual Education Skills Hospitality (DESK) de Suïssa, i Anthony
Impey, expert de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms i Petites Empreses del Regne
Unit.
En la cloenda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida a "enfortir la cooperació
del sistema educatiu i el món empresarial per situar l'FP al centre de l'avenç productiu del país".
Torra va mostrar el compromís del Govern amb el desenvolupament de l'FP, tot assegurant que
"el nostre objectiu és millorar l'ocupabilitat i la qualitat de vida de les persones i també la
competitivitat de les empreses".
Les conclusions del Congrés es van resumir en cinc punts: posar en marxa l'Agència Pública de
Formació i Qualificació Professional de Catalunya; dotar el sistema d'un instrument prospectiu
que permeti conèixer les dades i l'evolució del mercat de treball; apostar de manera clara i
decidida per una orientació professional integral, transversal i al llarg de la vida; introduir
elements de flexibilitat i de recursos humans i materials que facilitin l'adaptació a la diversitat i
composició del teixit productiu català; i impulsar la participació de les empreses com a agent
formatiu del sistema.

Impulsar l’organització d’un festival democràtic mediterrani
Diplocat ha començat a analitzar la viabilitat i l’interès que generaria l’organització d’un festival
democràtic mediterrani. D’entrada, es considera que seria una bona oportunitat per a Catalunya,
perquè és un esdeveniment habitual als països nòrdics i bàltics, però inèdit al sud d’Europa.
Diplocat vetllaria per la dimensió internacional dels temes de debat, assegurant la participació
de ponents estrangers. En aquest sentit, part dels debats seria en anglès, tal i com es fa als
festivals dels països bàltics, sense necessitat de traducció simultània. Les activitats del festival
14
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

haurien de ser gratuïtes i en espais oberts, amb la participació de tots els grups polítics
representatius de la societat.

1.3. Potenciar la participació i contribució
de les institucions i la societat civil en
l’àmbit internacional
Diplocat posiciona Catalunya en debats globals i facilita que les entitats i la societat civil del país
hi puguin prendre part i fer-hi aportacions.

Promoure i organitzar debats de rellevància global a
Catalunya contribuint als mateixos a través de l’expertesa
catalana en la matèria que sigui objecte de treball.
> Seminari El paper de la diplomàcia pública en l’era digital. Models
comparatius.
Barcelona, 3 de maig
Diplocat va organitzar el 3 de maig una jornada internacional sobre models de diplomàcia pública
al recinte modernista de Sant Pau de la capital catalana. A la trobada hi van participar catedràtics,
professors universitaris, representants de les entitats membres que integren el consorci de
Diplocat i professionals de l’àmbit de la diplomàcia digital.
Laura Foraster, secretària general de Diplocat, va afirmar que “Catalunya ha de jugar un paper
rellevant en l’àmbit global i això comporta, avui en dia, desenvolupar una acció exterior
complementària a la diplomàcia clàssica, ja que els governs han deixat de ser els únics
protagonistes del diàleg internacional”. D’aquesta manera justificava el retorn a l’activitat pública
de l’entitat.

A continuació hi va haver dues taules rodones. La primera, moderada per la periodista Teresa
Turiera, va analitzar casos de bones pràctiques de diplomàcia pública i hi van participar, per
parlar de la diplomàcia pública i les comunitats autònomes, Joan David Janer Torrens, professor
titular de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears; per explicar les noves
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Qui també va parlar sobre diplomàcia pública, i el dret i gairebé l’obligació de Catalunya d’exercirla és el britànic Nicholas Cull, catedràtic de Diplomàcia Pública i director del Màster en
Diplomàcia Pública de la Universitat del Sud de Califòrnia (USC) i un dels experts mundials en
la matèria. En la conferència inaugural, Cull va assenyalar que “la diplomàcia pública és una eina
massa rellevant com per deixar-la exclusivament en mans dels estats. Tothom hauria d’implicars’hi perquè tothom té un paper a jugar, la diplomàcia ha deixat de ser un monopoli de l’estat
nació. Cal connectar la població entre si per formar part de la solució i contribuir a la creació d’un
món millor”.

tendències de diplomàcia pública, Corneliu Bjola, professor associat d’Estudis Diplomàtics i cap
del Grup de Recerca en Diplomàcia Digital d’Oxford; i finalment, per parlar sobre el model de la
Unió Europea, Manel Camós, funcionari jubilat de la CE.
La segona taula rodona, modrada per Laura Pous, periodista de l’Agència Catalana de Notícies
(ACN), va tractar sobre models de diplomàcia pública sectorials. Jordi Calsamiglia, membre de
la Junta Directiva del FC Barcelona, va parlar de diplomàcia esportiva; Juan Luís Manfredi,
professor titular de Periodisme a la Universitat de Castilla-La Mancha, ho va fer sobre diplomàcia
digital; Teresa Navarro, directora general de FemCAT, va tractar la diplomàcia econòmica; Àlex
Hinojo, coordinador d’Estratègia Digital de l’Institut Ramon Llull, va parlar sobre diplomàcia
cultural; i Alexis Roig, Chief Executive Officer de Scitech Diplohub, va tractar sobre diplomàcia
científica i tecnològica.
La jornada va tenir un caràcter especial perquè va significar la represa de les activitats de
Diplocat. A més de posar les bases d’un nou pla estratègic de l’entitat, un dels objectius de la
trobada era aclarir què és i què no és la diplomàcia pública, un terme que és sovint motiu
d’equívocs i que fins i tot ha portat a qüestionar l’activitat de la pròpia institució.

> Seminari Mengem Futur. Per un sistema alimentari sostenible.

Diplocat i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible del Govern de la Generalitat
de Catalunya (CADS) van organitzar la conferència internacional Mengem Futur, on destacats
experts d’arreu d’Europa van compartir les seves reflexions sobre com fer la transició cap a
sistemes alimentaris més sostenibles en el marc dels objectius de l’Agenda 2030.
La jornada va comptar amb un centenar llarg d’assistents i va ser inaugurada per Joan Vallvè,
exconseller d'Agricultura i membre del CADS; Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència; Teresa Jordà, consellera del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Laura Foraster, secretària general de Diplocat, qui es va
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Barcelona, 11 d’octubre

mostrar convençuda que la sostenibilitat del sistema alimentari és i serà un dels grans temes de
l'agenda política mundial de les properes dècades.
Per a l'any 2050, la FAO preveu un
increment del 60% en la
demanda d'aliments a escala
global, degut al creixement del
nombre d'habitants, l'augment
de poder adquisitiu d'àmplies
capes de la població i el canvi de
dieta
associat
a
aquest
increment de renda. Tot plegat,
en un context en què els
recursos naturals cada cop són
més escassos i un canvi global
que està alterant el planeta. Al
llarg d’aquesta jornada, experts
europeus en l'àmbit de la seguretat
alimentària i la sostenibilitat van presentar anàlisis, reptes i propostes per superar-los.
Van intervenir-hi Marta G. Rivera-Ferre, directora de la Càtedra en Agroecologia de la Universitat
de Vic i partícip de l’informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC)
de les Nacions Unides; Krijn Poppe, president del Grup d'experts independents de la Comissió
Europea FOOD 2030 i membre del Consell Holandès per al Medi Ambient i les Infraestructures;
Alberto Garrido, catedràtic d'Economia i Política Agrària i Vicerector de Qualitat i Eficiència de la
Universitat Politècnica de Madrid i membre del Grup de treball de Seguretat alimentària del
Consell Assessor Científic de les Acadèmies Europees (EASAC); Eeva Furman, directora del
Centre de Polítiques Ambientals de l'Institut Finlandès de Medi Ambient; i Peter Schmidt,
president de l'Observatori del Desenvolupament Sostenible del Comitè Econòmic i Social
Europeu.
Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

> Diplocat a les xarxes socials
Durant el 2019, Diplocat ha reactivat els seus perfils a Twitter. Per una banda, @Diplocat,
pensat per al públic català i espanyol, i per una altra, @CataloniaPD, adreçat al públic
internacional, que comunica principalment en anglès. Diplocat també ha obert un perfil a
Instagram, @Cataloniapublicdiplomacy, atesa la popularitat d’aquesta xarxa social entre
la població més jove. Finalment, pensant en el contingut per a perfils professionals i
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Promoure l’ús de les xarxes socials en l’intercanvi
d’informació

acadèmics, Diplocat també ha reactivat el perfil a Linkedin. Pel que fa als vídeos, Diplocat els
publica a la plataforma Vimeo.
A més, Diplocat també disposa de xarxes socials específiques per a la campanya de promoció
de les activitats relacionades amb la diada de Sant Jordi fora de Catalunya, tal com es pot veure
en l’apartat corresponent d’aquesta memòria.
Diplocat encoratja els membres del Consell a difondre les seves activitats amb repercussió
internacional a les xarxes i es compromet a redifondre-les, prioritzant els continguts en anglès o
altres llengües estrangeres.

Facilitar la participació de les entitats de la societat civil en
fòrums europeus i globals mitjançant els ajuts Diplocat
> Tancament de la darrera convocatòria dels Ajuts per a la
internacionalització de la societat civil catalana de l’any 2017
Diplocat va rebre, el 19 de juliol i per part de la Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR), el Certificat acreditatiu de lliurament dels fons
concedits als beneficiaris de la 4a i darrera convocatòria dels Ajuts per a la internacionalització
de la societat civil catalana de l’any 2017. La FOCIR va ser l’entitat col·laboradora de la 4a
convocatòria d’aquests ajuts.
Després de revisar les justificacions rebudes, es va donar per conclòs el conveni signat el 24 de
març de 2017 entre la FOCIR, Diplocat, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
i el Consell Català de l’Esport El romanent generat en aquesta convocatòria es va retornar a
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Consell Català de l’Esport.
Els Ajuts Diplocat per a la internacionalització de la societat civil catalana tenien com a objectiu
fomentar la presència d’organitzacions civils catalanes en les respectives organitzacions
internacionals del seu àmbit d’actuació, per tal d’impulsar la projecció exterior de Catalunya.
Balanç d’actuació 2019
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Projectar
Posicionar Catalunya al món
La gran diferència entre el poder dur i el tou, els famosos hard i soft power de Joseph Nye, és
que mentre l’un mira de convèncer per la força i la repressió, l’altre ho fa amb la seducció i la
persuasió. La diplomàcia pública és un dels instruments principals d’aquesta voluntat de
seducció i persuasió, que Diplocat posa al servei de la projecció exterior de Catalunya.
Cal tenir en compte que la generació d’una imatge pública i un corrent d’opinió positius a
l’estranger repercuteix directament a múltiples nivells, des de la captació d’empreses i inversions
fins als intercanvis d’estudiants universitaris, passant per l’increment del turisme o l’atracció de
grans esdeveniments culturals i esportius.
Un dels objectius de Diplocat és projectar al món els valors, les persones i les institucions de
Catalunya, contribuint a establir i consolidar relacions d’amistat i de confiança. Fins no fa pas
gaire, això calia fer-ho presencialment, però la revolució digital ha obert un ampli ventall de noves
possibilitats. Sense perdre de vista el gran i sovint insubstituïble valor del contacte personal,
també és ben cert que en un món globalitzat com en el que vivim, la combinació de canvis
tecnològics i l’aparició de les xarxes socials és una oportunitat afegida per a la comunicació entre
ciutadans, agents socials i polítics. Avui en dia, la informació es mou i arriba a tot arreu, sense
pràcticament límits ni fronteres.

Diplocat acompanya les entitats que volen ser presents en l’escena internacional i les ajuda a
trobar espais de col·laboració entre elles, mitjançant l’organització d’activitats conjuntes en
diferents àmbits.

Diplomàcia municipal: establir un pla específic per
impulsar la internacionalització del món local
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2.1. Promoure els actius i valors de
Catalunya de la mà de les entitats
membres de Diplocat i de la societat civil

> Elaboració del Pla per a la internacionalització del món local
El Pla estratègic 2019-2022 estableix la necessitat d’establir un Pla específic per impulsar la
internacionalització del món local català, el que entenem com a diplomàcia municipal.
Durant el primer semestre de 2019 es van fer les primeres reunions, presencials i virtuals, amb
els membres del consorci que representen el món local. Arran de les eleccions municipals del
mes de maig, es va tornar a contactar amb els ens locals i entitats municipalistes, un cop
constituïts els nous consistoris.
D’aquestes trobades en van sorgir una sèrie de temes i activitats d’interès que, un cop treballats
i desenvolupats, es van incloure en la proposta de Pla per a la internacionalització del món local,
que ha de ser aprovat el 2020.

Diplomàcia acadèmica, científica i tecno-lògica: aprofitar la
capacitat transformadora de la universitat per promoure la
reflexió i l’anàlisi de la realitat catalana a cen-tres
acadèmics mitjançant projectes de recerca, conferències i
seminaris fora de Catalunya
> Jornada Culture and Preferences
París, 15 de novembre
La Paris School of Economics va acollir el 15 de novembre la primera activitat de Diplocat a
l’estranger després de la reactivació del mes d’abril. La secretària general de Diplocat, Laura
Foraster, va explicar que “reactivem la diplomàcia acadèmica per promoure la reflexió i l’anàlisi
sobre la realitat europea, alhora que impulsem de nou aliances entre Diplocat i les entitats
membres, en aquest cas les universitats catalanes, amb homòlegs internacionals”.

El debat va girar a l’entorn dels lligams i les relacions entre la cultura, la identitat, les polítiques
socials i l’economia, i com cada element es veu afectat per l’acció dels altres. Les ponències van
abordar temes com el poder de les polítiques socials per canviar la societat, la relació entre
identitat cultural i atur, el paper dels mitjans i el llenguatge en el tractament de la immigració i el
terrorisme i els seus efectes en el turisme, o la relació entre la identitat nacional i les preferències
polítiques mitjançant l’esport, entre d’altres.
Com a exemple de la interacció entre identitat i esport, Martín Fernández-Sánchez, de la Paris
School of Economics, va remarcar que “els triomfs del futbol poden fomentar el sentiment
d'identitat d'una regió i aquest efecte es tradueix en preferències polítiques reals", en referència
a la vinculació del Futbol Club Barcelona amb Catalunya.
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El debat sobre Culture and Preferences estava coorganitzat amb la Delegació del Govern a
França i la Paris School of Economics. A la trobada hi van participar catedràtics i professors
d’equips de recerca d’universitats i institucions acadèmiques catalanes i franceses.

La sessió va començar amb la benvinguda del delegat del Govern a França, Daniel Camós; el
director de Relacions Internacionals de la Paris School of Economics, Andrew Clark; i la
secretària general de Diplocat, Laura Foraster. A continuació, van tenir lloc les sessions
acadèmiques, en una jornada de matí i tarda, amb la participació d’acadèmics de la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Paris School of Economics, SciencePo
i l’Institut for Economic Analysis de Barcelona (IAE-CSIC).

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Diplomàcia econòmica i empresarial: ajudar el món
econòmic i empresarial a promoure l’economia catalana i
els seus valors a l’estranger
> Premi a la diplomàcia empresarial
Barcelona, 17 de juny

El Premi Diplocat a la diplomàcia empresarial va ser per a l'empresa Munich, que té la seu social
a Capellades i al voltant de 200 treballadors. Aquest premi vol encoratjar i reconèixer les
empreses que surten al món identificant-se elles mateixes o els seus productes o serveis com a
catalans. El premi reconeix empreses que ajuden a projectar Catalunya al món amb una imatge
d'excel·lència del país, donant a conèixer els seus valors, actius i atractius, i contribuint a millorarne la reputació internacional.
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El Premi Diplocat a la diplomàcia empresarial catalana es va lliurar en el marc de l’acte dels
Premis Pimes que PIMEC organitza anualment. El 17 de juny, la sala Oval del Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC) va acollir un sopar solidari, que mostra el compromís del món
empresarial amb la societat catalana. PIMEC va lliurar els Premis Pimes 2019 a deu empreses
i institucions catalanes.

Munich és una empresa familiar dedicada a la fabricació de calçat de moda i esportiu i de
complements i accessoris. La marca s'identifica amb el seus orígens i l'arrelament al país amb
l'eslògan “Esports i Moda nascuda a Barcelona, des de 1939”. La marca X que distingeix tots els
seus productes s'ha convertit en un símbol de prestigi i lideratge. Munich és present als cinc
continents, a més de 40 països com Japó, Indonesia, Malàisia, Filipines, Tailàndia, Armènia,
Kazakhstan, Rússia, Eslovènia, Lituània, França, Itàlia, Portugal, Austràlia, Corea, Croàcia,
Estònia, Geòrgia, Grècia, Holanda, Hongria, Eslovàquia, Turquia, Ucraïna, Argentina, Brasil,
Xile, Guatemala, Paraguai, USA, entre d'altres.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

> Jornada Bones pràctiques en economia social: models
comparatius
Barcelona, 28 de novembre
El 28 de novembre, Diplocat i la Social Business City (SBC) Barcelona van organitzar una
jornada sobre models comparatius d’economia social a l’auditori del CosmoCaixa. La jornada va
comptar amb la col·laboració de “la Caixa” i de la Comissió Europea.
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Diplomàcia social i associativa: posar al servei de la
projecció exterior del país el pes de l’economia social a
Catalunya i el seu teixit associatiu ric i divers, fruit d’una
societat altament compromesa amb la justícia social.

L’objectiu de la jornada era oferir una visió general de què són l’economia i l’empresa socials i
posar en valor la diplomàcia social i associativa a partir de l’intercanvi de bones pràctiques i
models d’excel·lència.
La jornada va comptar amb la participació de l’expert en economia social i professor emèrit de
la London South Bank University, Àlex Murdock, que va assenyalar que en l’economia social, les
empreses posen el focus en les persones més que en el capital i va afirmar que “no es tracta
dels beneficis, sinó del què fas amb els beneficis”. També hi va participar Karel Vanderporten,
membre de la Comissió Europea, que va exposar les iniciatives europees en aquest àmbit tot
remarcant que aquest sector inclou més de 2,8 milions d’organitzacions a la Unió Europea.
L’acte va completar-se amb una taula rodona sobre bones pràctiques d’economia social a
Catalunya amb participants de l’àmbit públic i privat. Els actors del món empresarial van destacar
la importància de l’economia social per generar canvi social, però també per tenir un impacte en
l’economia en general. Tots els participants a la taula van coincidir en la importància de l’objectiu
social compartit per les seves empreses, a la vegada que van reclamar un marc legal clar per
poder desenvolupar els seus negocis.
La jornada, que s’emmarcava dins la segona edició de l’European Social Economy Regions
(ESER 2019), una iniciativa de la Comissió Europea amb l’objectiu d’establir una xarxa efectiva
d’interlocutors i entitats de l’economia social, va permetre visualitzar com afecten els diferents
marcs legals i econòmics existents a Europa en el desenvolupament i expansió d’aquests models
de negocis.
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Diplomàcia cultural: donar a conèixer l’especificitat i la
diversitat cultural catalana.
> BooksAndRoses
Diplocat, en col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme,
ha tornat a activar l‘any 2019 el web www.booksandroses.com
i la campanya #BooksAndRoses a les xarxes socials per oferir
informació de la Diada de Sant Jordi en anglès i altres idiomes
estrangers i fer difusió d'activitats relacionades arreu del món.
El web va recollir i promocionar actes amb llibres i roses fora
de Catalunya en un total de 86 ciutats de 37 països. A més,
aquestes activitats es van difondre per les xarxes socials, mitjançant el perfil de Twitter
@BooksRosesWorld i la pàgina de Facebook BooksAndRosesWorld.
La campanya pretén mostrar la gran diversitat d'organitzadors i esdeveniments que hi ha al món
al voltant del 23 d'abril. A alguns països s'intercanvien llibres i roses, altres aprofiten per fer
conferències i presentacions de llibres, parades al carrer, concerts i concursos literaris. La major
part d'actes es concentren a Europa Occidental i al continent americà.
El 2019 van destacar actes al carrer organitzats per l'oficina d'Acció a Seül (Corea del Sud), amb
llibres d'autors catalans; un acte organitzat per primera vegada pel Casal Català de Polònia a
Varsòvia; i un acte organitzat conjuntament a Siracusa (Sicília) i Alessandria (Piemont) pels
ajuntaments d'aquestes ciutats italianes, en col·laboració amb l'associació empresarial
Confcommercio, consistent a regalar roses si es compraven llibres d'autors locals, amb menció
a la tradició catalana.
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> Ruta Josep Maria Sert a Nova York
Nova York, 21 d’octubre
El 21 d’octubre, gràcies a la col·laboració amb la Farragut Fund de Nova York i en el marc
d’Archtober, el mes de l’arquitectura i el disseny de Nova York, Diplocat va organitzar una ruta a
peu de dues hores sobre l’obra i el llegat de l’arquitecte i urbanista català Josep Maria Sert a
Roosvelt Island, a la ciutat de Nova York. Els participants van poder accedir a l’interior d’alguns
dels edificis, com el Senior Center.
El guia va transmetre la preocupació de Sert per la comoditat dels veïns i llur accés a condicions
bàsiques com ara llum, aire i paisatge, i per la creació d'espais comunitaris que facilitessin un
sentiment de comunitat. Un total de 28 persones van participar en aquesta ruta.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Diplocat facilita el coneixement directe i de primera mà dels valors i actius de Catalunya entre
aquells que hi mostren interès o són susceptibles de transmetre’ls al seu cercle d’influència.

Col·laborar amb altres entitats que disposin de programes
de visitants internacionals (PVI) propis.

25

Balanç d’actuació 2019
Diàleg internacional – Connectem. Projectem. Capacitem.

2.2. Promoure el coneixement de
Catalunya entre experts, institucions i
generadors d’opinió

> BCN Debating Open (Barcelona Debating Society)
Barcelona, 5 d’abril
En el marc d’una col·laboració amb Barcelona Debating Society, Diplocat va coorganitzar a
principis d’abril un cap de setmana de debats en anglès amb joves estudiants universitaris
vinguts d’arreu del món, principalment d’Europa, i joves estudiants catalans.
Les jornades de debat es van fer a les aules de la Universitat Pompeu Fabra i tenien com a
finalitat principal promoure els debats en anglès en l’àmbit universitari i generar més confiança
entre els estudiants per interactuar en entorns internacionals.
En l’acte inaugural, Diplocat va donar la benvinguda als participants i els va presentar els actius
econòmics i culturals de Catalunya.

Barcelona, 12-14 de setembre
Del 12 al 14 de setembre, Diplocat va ser el soci local del think tank de Brussel·les Friends of
Europe en l’organització i desenvolupament del programa European Young Leaders a
Catalunya.
Aquest programa té com a objectiu crear un sentiment d’identitat europea, tot reunint durant tres
dies a quaranta joves promeses en els seus àmbits per involucrar-los en iniciatives que
determinaran el futur d’Europa. Alguns dels temes que es van debatre a Barcelona van ser
l’impacte del turisme en les ciutats europees, noves formes de lideratge polític o la promoció de
26
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> European Youth Forum Barcelona

la sostenibilitat i inclusió en l’àmbit de la innovació. També es va debatre sobre la situació política
a Catalunya de la mà del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alfred Bosch. La portaveu de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també va participar en el
programa com a alumni de l’European Young Leaders.
A més d’Inés Arrimadas, altres participants seleccionats al llarg dels anys han estat l’empresari
Josep-Maria Gascon, l’exdiputat Roger Montañola i el científic astrofísic Guillem Anglada
Escudé, tots ells presents també a la trobada barcelonina.
El programa European Young Leaders s’organitza dos cops l’any en diferents ciutats d’Europa i
no s’havia fet mai fins ara a Catalunya.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

> Estudiants de la Universitat de Miami
Barcelona, 24 de juliol
El 24 de juliol, Diplocat va organitzar a la sala de reunions de la seva seu una presentació sobre
els vincles exteriors de Catalunya per a un grup de vuit estudiants de la Universitat de Miami que
es trobaven de visita a Catalunya, acompanyats del professor català resident a Miami, Joaquín
Roy, director de l’European Union Center de la Universitat de Miami.
Els estudiants van mostrar el seu interès per l’acció exterior catalana. Van tenir ocasió de
conèixer de primera mà les actuacions en aquest àmbit des dels anys 80 del segle XX, incloent
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Fer xerrades a grups d’estudiants i de visitants
internacionals que ja són a Catalunya.

també les que porten a terme els actors no governamentals. La presentació va fer especial incís
en les dades relatives a exportacions, inversions, ciència, recerca i turisme, sense deixar de
banda els aspectes més relacionats amb la llengua, la gastronomia i la cultura popular catalana.
Els estudiants, que ja havien visitat diferents llocs de Catalunya durant les setmanes prèvies,
van valorar molt positivament l’experiència i en el torn de preguntes van voler aprofundir sobre
el marc legal i constitucional de l’acció exterior catalana.

> Estudiants de l’Institut d’Educació Contínua de Lohmar (Alemanya)
Barcelona, 4 i 11 de novembre
Com ja és tradició, una delegació d’estudiants de l’Institut d’Educació Contínua de Lohmar
(Alemanya) ha visitat Diplocat per conèixer el funcionament de l’entitat i assistir a una presentació
sobre Catalunya. La visita forma part d’un programa més ampli, d’una setmana de durada, que
té per objectiu entrar en contacte amb diversos actors de la societat catalana i oferir una visió
completa del país des de diferents vessants. L’èxit del programa fa que aquest s’hagi desdoblat,
amb dos grups d’una vintena d’estudiants cadascun, que visiten Catalunya en dues setmanes
consecutives.

Estudiar com es pot aprofitar millor el potencial que ofereix
l’àmplia comunitat de catalans residents a l’exterior i la
dels estudiants estrangers que estan fent o han fet estades
a universitats catalanes o són alumnes dels lectorats de
català a l’exterior (Xarxa Barcelona/Catalonia Alumni).
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

> Trobada anual Alumni Barcelona
Barcelona, 27 de desembre
El 27 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal, quan bona part dels catalans residents
a l’exterior tornen a Catalunya, Diplocat va organitzar la cimera de talent global Barcelona Alumni
Global Summit juntament amb Scitech Diplohub, la Fundació Catalunya La Pedrera, el Barcelona
Supercomputing Center, Barcelona Tech City, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona.
La cimera va acollir una àmplia representació d’investigadors de centres de recerca i universitats
de reconegut prestigi com el Massachusetts Institute of Technology, la Universitat de Harvard,
la Universitat d’Oxford, la NASA, la Universitat Tècnica de Munic, l’Escola Politècnica Federal de
Zuric o la Universitat de Soochow a la Xina; directius d’empreses tecnològiques com Facebook,
Google, Alibaba, Microsoft o Tesla; i alts càrrecs d’institucions internacionals com el Banc
Mundial, la Comissió Europea o l’agència britànica d’innovació Nesta. En total hi van participar
al voltant de 200 persones.
El matí va arrencar amb tres trobades en paral·lel al Barcelona Supercomputing Center (BSC),
el Barcelona Tech City i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), tres centres
neuràlgics de la recerca i la innovació.
Alguns dels temes de les trobades van ser les col·laboracions internacionals en biomedicina i
genòmica, el futur de la computació quàntica o el paper de les dades i la tecnologia en
l’urbanisme i la mobilitat del futur.
L’acte central va tenir lloc a La Pedrera, on els participants van posar en comú les diferents
sessions paral·leles i es van trobar amb rectors d’universitats, directors de centres de recerca,
CEOs de startups, organitzacions empresarials i institucions públiques. L’acte va concloure amb
els parlaments del conseller d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch, i la
tinent d’alcaldia per l’Agenda 2030 i Transició Digital de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

2.3. Posicionar Catalunya als mitjans de
comunicació internacionals
Diplocat vetlla perquè la imatge de Catalunya que transmeten els mitjans estrangers sigui el
màxim d’acurada i manté contacte permanent amb corresponsals i periodistes internacionals.

Organitzar programes de visitants internacionals (PVI)
adreçats a periodistes.
> PVI MEDIA Sant Jordi
Barcelona i Arenys de Mar, 22-24 d’abril
Com altres anys, Diplocat va dur a terme una campanya per internacionalitzar la Diada de Sant
Jordi i donar a conèixer la festa dels llibres i les roses arreu del món. En el marc del programa
de visitants internacionals, es va convidar un grup d'onze periodistes estrangers a passar el 23
d'abril a Barcelona i viure l'ambient de Sant Jordi en directe.
Entre els periodistes n'hi havia d'alemanys, italians, grecs, eslovens, britànics, estonians i letons.
La secretària general de Diplocat, Laura Foraster, i la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda
Batallé, els van donar la benvinguda, i durant la seva estada van poder parlar amb escriptors,
editors, llibreters i lectors, a més de ser rebuts pel president de la Generalitat, Quim Torra. També
van visitar Arenys de Mar i el projecte El Moll de recuperació d’embarcacions antigues.
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> PVI MIDAS
Barcelona i Manresa, 9-13 de setembre
Un grup de vuit periodistes europeus pertanyents a l'associació de diaris MIDAS va visitar
Catalunya en el marc del Programa de Visitants Internacionals de Diplocat. Els periodistes venien
de Romania, Itàlia, Eslovàquia i Finlàndia.
Un dels objectius principals dels periodistes era trobar-se amb els responsables de VilaWeb i de
Regió7, que també formen part de MIDAS. L'anada a Manresa va anar precedida d'una excursió
a Montserrat, on van fer una visita al monestir guiada per un monjo.
El programa també va incloure l'assistència als actes oficials de la Diada Nacional, una reunió
amb el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, i l'assistència a una actuació castellera dels Minyons
de Terrassa, acompanyada d'una xerrada amb alguns dels integrants de la colla.
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Col·laborar amb associacions de periodistes i mitjans de
comunicació que treballin per donar a conèixer Catalunya
al món.
> Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista
Barcelona, 7 de juny
El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) col·labora des de fa anys amb el Premi
Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, que lliura cada any l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC). Enguany, el guardó va recaure en el periodista francès Jean
Quatremer, que segueix l'actualitat europea per al diari Libération des de fa prop de 30 anys a
Brussel·les. L'acte de lliurament es va fer a l'Auditori de La Pedrera de Barcelona.
El jurat va premiar Quatremer per la seva
extensa carrera cobrint la informació a les
institucions europees i per ser un periodista crític
i amb esperit didàctic. També va posar de relleu
la seva figura de periodista de referència a
Brussel·les, una posició cimentada amb la
publicació de diversos llibres, l'actualització
constant d'un dels primers blocs a internet sobre
temes europeus i la direcció de documentals
televisius.
Després de rebre el premi, Jean Quatremer va
explicar que "un periodista no ha d'agradar, hi és per no agradar". I va afegir: "Prefereixo que
m'odiïn, que no que m'estimin. Si m'estimen, és un mal senyal". Malgrat això, no es va estar de
denunciar el fet que a la cerimònia no hi hagués representants ni de la Comissió Europea ni del
Parlament Europeu. El periodista francès creu que molesta el seu esperit crític en general i que
hagi criticat com el procés català ha estat tractat per les autoritats espanyoles i pel govern de
Mariano Rajoy en particular.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius
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L'encarregat de lliurar el premi va ser el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, que en el seu discurs
de cloenda va dir que "la veritat és valenta i per ser un bon periodista com Quatremer cal
coratge".

Capacitar
Fomentar la formació de
la societat civil
El desplegament de la diplomàcia pública és tasca de tots i per fer-ho correctament cal formar i
capacitar tant el personal de les administracions públiques catalanes com la societat civil en el
seu conjunt.
Múltiples actors han entrat en joc a l’escenari internacional: els governs subestatals, els clubs
esportius, les universitats, els sindicats, els ajuntaments, les entitats culturals, les empreses,
entre d’altres, són els protagonistes reals, més enllà del món polític, de la projecció internacional
de país. Cal fomentar la formació en diplomàcia pública per tal de sensibilitzar i millorar la
capacitat d’internacionalització de la societat catalana. D’aquesta manera, disposarà de les eines
que li permetin col·laborar en la projecció internacional de Catalunya i de la seva diplomàcia
pública. Una d’aquestes eines són les xarxes socials, que són altament eficaces per projectar el
país i atorguen una nova dimensió a la comunicació i a les estratègies de diplomàcia pública.

3.1. Fomentar la formació i capacitació de
la societat civil en l’àmbit internacional
Diplocat ofereix diferents programes d’ajuts i beques adreçats a la societat civil amb l’objectiu de
millorar la seva formació i dotar-la d’una major capacitació per contribuir a la internacionalització
del país.

> Beques en relacions internacionals 2019-2020
36a convocatòria
La 36a convocatòria dels ajuts per realitzar estudis internacionals preveia fins a un màxim de
deu beques per estudiar un any acadèmic de postgrau a l’estranger durant el curs 2019-2020.
Aquesta convocatòria, amb una dotació de 250.000 euros, es va tancar el 29 de maig de 2019.
L’import de cada ajut va ser de 25.000 euros bruts.
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Formar especialistes en qüestions relatives a les relacions
internacionals que puguin col·laborar en la projecció
internacional de Catalunya

Es van rebre un total de 24 candidatures, quedant-ne preseleccionades 22. Els estudis i
procedència universitària dels candidats preseleccionats van ser els següents:
UAB
Ciències Polítiques i de
l’Administració
Dret
Dret i ADE
Dret i Ciències Polítiques i de
l’Administració
International Business and
Economics
Audiovisual i Multimèdia
Història de l’Art
Filosofia
Relacions Internacionals
Global Studies
Arts i Humanitats. Estudis d’anglès i
espanyol
TOTAL

Blanquerna
- URL

UB

UPF

UdG

3

3

1
1

1
1

1

1

4

4
1
1
1
4
4

1
1
1
4
4
1

1
4

TOTAL

4

2

11

1

22

Per unanimitat, el jurat va decidir atorgar els ajuts als candidats següents:
Estudis previs

Mariona Bonsfills Clotet

Global Studies

Júlia Codina Sariols

Ciències Polítiques i de
l'Administració

Cristina Costa Salavedra

International Business Economics

Marianna Espinós Blasco

Audiovisual i Multimèdia

Marina Fraile Romero

International Business Economics

Núria Garcia-Dotor Girbau

International Business Economics

Marta García Ruiz

Relacions Internacionals

Jordi Jiménez Guirao

Filosofia

Marc Martorell Junyent

Relacions Internacionals

Patricia Rubio Bertran

Relacions Internacionals
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Estudis a realitzar amb la beca i
centre
Mphil in Development Studies Oxford Department of International
Development. University of Oxford
MA Human Rights and
Humanitarian Action - Paris School
of International Affairs (PSIA).
Sciences Po
Master in Environment Policy Institut dÉtdues Politiques.
SciencesPo Paris
Gender, Conflict and Human Rights
- Jordanstown. Ulster University
European Affairs - Paris School of
Public Affairs. Science Po Paris
International Development - Paris
School of International Affairs
(PSIA). Sciences Po
MA Geopolitcs - King's College
London
MA in Political and Legal Theory Politics and Internationals Studies.
University of Warwick
Comparative & Middle East Politics
and Society - Eberhard Karls
Universität TÜbingen
LLM in Human Rights Law Brussels School of International
Law. University of Kent
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Becari

La reunió del jurat per decidir sobre la resolució d’aquesta convocatòria va tenir lloc el 9 de juliol
a la seu de Diplocat. Formaven part del jurat Laura Foraster, secretària general de Diplocat, que
actuava com a presidenta; Fernando Guirao, catedràtic d’Història Jean Monnet del Departament
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra; i Onno Seroo, director del Grau en
Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació
Blanquerna.

> Beques en afers euromediterranis 2019-2020
2a convocatòria

Una vegada tancat el termini, únicament una candidatura complia amb els requisits del
programa. Per unanimitat, el jurat va decidir atorgar l’ajut al candidat següent:
Becari

Estudis previs

Joan de Lara Roselló

Econòmiques

Estudis a realitzar amb la beca
Master in European Interdisciplinary
Studies. College of Europe, Natolin
Campus (Warsaw, Poland)

El jurat es va reunir el 13 de maig a Barcelona. Van formar-ne part la secretària general del
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, Laura Foraster, presidenta del jurat,
Elisabet Moragas, gestora de projectes sènior de Diplocat, i el Dr. Georges Mink, Permanent
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La 2a convocatòria dels ajuts en afers euromediterranis preveia fins a un màxim de dues beques
per estudiar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus al Col·legi d’Europa, campus de
Natolín, a Varsòvia (Polònia) durant el curs acadèmic 2019-2020. Aquesta convocatòria, amb
una dotació de 50.000 euros, es va tancar el 27 de maig de 2019. L’import de cada ajut era de
25.000 euros bruts.

Professor de l’European Interdisciplinary Studies Department del Col·legi d’Europa, Campus de
Natolin (Varsòvia).

> Trobada anual de becaris
Barcelona, 20 de desembre
El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, i la
secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea, Mireia Borrell, van rebre els estudiants que
estan cursant postgraus d'estudis internacionals i afers euromediterranis a diferents universitats
europees gràcies al programa de beques 2019-2020 de Diplocat. A la trobada també hi va assistir
la secretària general de Diplocat, Laura Foraster.
Els estudiants, que eren a Catalunya aprofitant el parèntesi de les festes de Nadal, van tenir
l'ocasió d'explicar al conseller els seus projectes de futur un cop completin els estudis de màster.
Per la seva banda, el conseller els va esperonar a treure el màxim profit de la seva estada a
l'estranger i els va recordar que els pot ser molt útil per iniciar una carrera en l'àmbit de les
relacions internacionals.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Diplocat és l’entitat seleccionadora del Col·legi d’Europa de Bruges a Catalunya i, com a tal, fa
les proves i entrevistes a les persones que desitgen realitzar un màster en aquest centre, ja sigui
en el campus de Bruges (Bèlgica) o el de Natolin (Polònia).
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Actuar com a comitè de selecció del Col·legi d’Europa
(Campus de Bruges i de Natolín)

Acollir estudiants que vulguin fer estades de pràctiques
acadèmiques a Diplocat
> Formalització de Convenis amb el Centre d’Estudis Internacionals
(CEI) i la Fundació Blanquerna
Diplocat va signar convenis de cooperació educativa amb el Centre d’Estudis Internacionals
(CEI) i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna
(Universitat Ramon Llull) amb l’objectiu que els estudiants d’aquests centres hi puguin fer
pràctiques acadèmiques. Els convenis tenen una durada de quatre anys.
Durant l’any 2019, van fer pràctiques a Diplocat Mariona Espín, estudiant del Màster en
Diplomàcia i funció pública internacional del Centre d’Estudis Internacionals, i Iker Almillano,
estudiant del Grau en Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna.

3.2. Fomentar la formació i capacitació en
l’àmbit internacional dels membres del
consorci
Diplocat organitza cursos de formació sobre diplomàcia pública o temàtiques d’especial interès
amb l’objectiu de millorar la capacitació de les entitats membres del consorci en tant que actors
de la projecció exterior de Catalunya.

> Graduació de la cinquena edició del Màster Executiu en Diplomàcia
i Acció Exterior
Barcelona, 7 de maig
El mes de maig va tenir lloc a l’auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya l’acte de
graduació dels alumnes de la cinquena edició del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior
(MDAE), presidit pel conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred
Bosch. L’acompanyaven la secretària general de Diplocat, Laura Foraster; el catedràtic de
Ciència Política a la Universitat de Princeton i director del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció
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Organitzar un Programa Executiu en Diplomàcia i Acció
Exterior per reforçar les capacitats de les administracions
catalanes d’impulsar projectes d’internacionalització i
promoció exterior, adreçat al personal de les
administracions públiques de Catalunya amb experiència
internacional

Exterior, Carles Boix; el director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), Jacint
Jordana; i la subdirectora general de Recerca i Formació en Alta Direcció, Eulàlia Pla.
El Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior, organitzat per Diplocat amb la col·laboració
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI), té per objectiu preparar el personal de les administracions públiques catalanes perquè
actuï amb professionalitat, rigor i responsabilitat a l’hora de desplegar l’acció exterior de
Catalunya, i amb les eines pròpies de les relacions internacionals del segle XXI.
En aquesta cinquena edició es van graduar 16 persones i en total ja són prop de 100 els alumnes
graduats, que ocupen llocs de treball connectats amb les relacions internacionals a la Generalitat
de Catalunya, les diputacions i les administracions locals.
El MDAE és un programa formatiu interdisciplinari i innovador que combina coneixements en
l’àmbit de l’economia, el dret internacional i les polítiques europees, amb habilitats transversals
com la comunicació, la psicologia, la negociació o l’ètica.
Un cop finalitzada aquesta edició del màster, les entitats responsables del mateix han iniciat un
període d’avaluació per valorar la conveniència de la seva continuïtat i l’adaptació als nous reptes
que plantegen les relacions internacionals.
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Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

Crear la xarxa MDAE alumni
> Creació de la xarxa MDAE Alumni: sopar-debat sobre economia
social
Barcelona, 27 de novembre
A finals de novembre va tenir lloc la primera activitat de la xarxa MDAE
Alumni, un sopar debat sobre economia social amb la participació d’Alex
Murdock, professor de la London South Bank University, i Karel
Vanderpoorten, membre de la Comissió Europea. El debat va comptar
també amb la participació de la secretària general de Diplocat, Laura
Foraster, i altres ponents a la jornada Economia social, models
comparatius que organitzaven conjuntament l‘endemà la Social Business City (SBC) Barcelona
i Diplocat (vegeu més informació al punt Diplomàcia social i associativa d’aquesta Memòria).
La xarxa MDAE Alumni va néixer amb la voluntat de continuar la formació i fomentar el debat
entre els graduats del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE). Una de les
activitats organitzades en el marc de la xarxa són els sopars o esmorzars amb debat. Aquests
brinden l’oportunitat d’establir un diàleg directe amb alguna personalitat estrangera que visiti
Catalunya convidada per alguna de les entitats responsables del MDAE.
En aquesta ocasió, els exalumnes van tenir l'oportunitat de conèixer i debatre sobre què són
l'economia i l'empresa socials de la mà del professor Alex Murdock i van poder debatre amb
Karel Vanderpoorten sobre les dificultats legals amb què es troben les empreses socials per la
falta d'una legislació clara i pròpia que reguli la seva activitat, i les diferències existents entre els
països europeus en aquest àmbit.
Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

> Science and Technology Diplomacy Summer School Barcelona
Barcelona, de l’1 al 5 de juliol
Diplocat, conjuntament amb el hub de ciència i tecnologia de Barcelona SciTech DiploHub, i
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), va organitzar el primer curs de formació en
diplomàcia tecnològica i científica.
El curs estava adreçat a científics en actiu, experts en tecnologia i diplomàtics, així com
estudiants de postgrau en àmbits com ara ciències i tecnologia, ciències polítiques o relacions
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Promoure cursos de formació ad hoc: promoure la
formació en diplomàcia pública o d’altres temàtiques
d’interès global, col·laborant amb altres entitats i
institucions

internacionals). L’escola d'estiu va tractar sobre la Mediterrània i el paper de les ciutats globals,
i el desenvolupament sostenible a la diplomàcia tecnològica, amb un focus especial a Europa.

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius

3.3. Promoure les habilitats en xarxes
socials com a eina de projecció exterior de
Catalunya

Facilitar el coneixement i les bones pràctiques de la
societat civil en l’ús de les xarxes socials
> Curs de formació en xarxes socials per a públic internacional
adreçat a entitats membres de la Taula del Tercer Sector i a la
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Barcelona, 3 i 4 de desembre
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Diplocat fomenta la formació i el coneixement de les xarxes socials en tant que eina cabdal de
la internacionalització i per tal d’augmentar-ne el seu ús per part de les entitats membres del
consorci i la societat civil.

Amb l’objectiu de promoure les habilitats en xarxes socials com a eina de projecció exterior de
Catalunya, Diplocat va organitzar els dies 3 i 4 de desembre un curs de formació en xarxes
socials per a públic internacional adreçat a entitats membres de la Taula del Tercer Sector i a la
Confederació de Cooperatives de Catalunya, entitats membres de Diplocat que alhora en van
fer difusió entre les seves empreses i associacions.
El curs tenia com a objectiu ajudar a fer un pla de comunicació en xarxes socials orientat al públic
internacional i va tractar, entre d'altres temes, les xarxes que són més usades a cada país,
l'estratègia de contingut per a cadascuna i diversos exemples de bones pràctiques

Més detalls a l’apartat sobre els indicadors d’assoliment dels objectius
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Comunicació
Una part molt important de la diplomàcia pública consisteix en escoltar, però també en ser
escoltat o fer els possibles perquè els altres t’escoltin. És per això que la comunicació és un
element primordial de Diplocat. A banda d’explicar els valors, la missió i la visió de l’entitat, també
s’utilitza de manera contínua i transversal en totes les àrees i eixos de treball de l’entitat.
Totes les activitats del Consell es difonen a premsa, xarxes socials i altres mitjans de suport
digital, com a mínim en català i en una llengua estrangera. Aquelles activitats susceptibles de
ser interessants per a les entitats membres els són comunicades perquè hi puguin participar i
fer-ne difusió. Alhora, tota entitat que col·labori en les activitats de Diplocat o sigui destinatària
d’una ajuda o subvenció, està obligada a fer-ho públic. Forma part, també, del compromís amb
la transparència.

Publicacions i materials de difusió
Els materials de difusió, mitjançant un plantejament molt visual, textos destacats i infografies,
s’adrecen a dos públics prioritaris: els membres del consorci i representants de les institucions i
de la societat civil que participen en la projecció internacional de Catalunya per una banda, i
interlocutors i col·laboradors internacionals de Diplocat i públic estranger per l’altra.
Amb l’objectiu de disposar de materials de difusió corporativa visualment atractius, que puguin
servir per comunicar eficaçment als diversos públics la naturalesa, els objectius i els resultats de
les actuacions de Diplocat, s’ha actualitzat el document de presentació de l’entitat i s’ha difós un
breu vídeo corporatiu. També s’ha publicat el Pla estratègic 2019-2022 de l’entitat (català,
castellà, occità, anglès).

Quadríptic Diplocat

Vídeo de presentació de Diplocat
Vídeo de presentació (locució i subtítols): disponible en català,
castellà, occità i anglès.
Durada: 1’24’’
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Presentació de Diplocat (català)
Presentación de Diplocat (castellà)
Presentacion de Diplocat (occità)
Presentation of Diplocat (anglès)
Présentation de Diplocat (francès)
Vorstellung von Diplocat (alemany)

Publicació Pla estratègic Diplocat 2019-2022
Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 20192022 (català)
Plan estratégico del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña 20192022 (castellà)
Plan estrategic deth Conselh de Diplomacia Publica de Catalonha
2019-2022 (occità)
Strategic Plan of the Public Diplomacy Council of Catalonia 2019-2022
(anglès)

Web www.diplocat.cat
El web corporatiu www.diplocat.cat és
una de les principals eines digitals que
utilitza Diplocat. Està disponible en sis
llengües (català, castellà, aranès,
anglès, francès i alemany) i serveix tant
per informar i retre comptes davant la
ciutadania catalana de les iniciatives i
actuacions que impulsa el consorci
com per difondre internacionalment la
realitat de Catalunya. El web és
l’element central de suport de les
xarxes socials del Consell i durant el
2019 s’ha renovat d’acord amb el nou
pla estratègic de l’entitat. El nou portal
es va obrir el 22 de novembre, té un
disseny responsiu i compleix garantia
de conformitat AA pel que fa a
l’accessibilitat.

L’audiència del web corporatiu durant el 2019 (del 22 de novembre al 31 de desembre) va ser
de 2.139 visites. El 52% de les visites procedien de Catalunya, el 22,2% de la resta d’Espanya i
el 25,8% de la resta del món. Destaquen les visites procedents del França (3,3%), Estats Units
(3,3%), Regne Unit (2,7%), Alemanya (2,2%), Itàlia (1,4%), Suïssa (1,4%) i Bèlgica (1,2%).
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El nou portal web recull de manera
destacada la marca de l’entitat, que
identifica tres grans eixos de treball:
“Diàleg internacional - Connectem.
Projectem. Capacitem”. Alhora, el web
també mostra el caràcter transversal de
l’entitat, que n’és un dels trets distintius.

Twitter
@Diplocat és el compte oficial de Twitter en les tres llengües oficials de Catalunya (català,
castellà i aranès). Des de @Diplocat es comuniquen tant les informacions, notícies i activitats de
Diplocat com les dels membres del consorci que tinguin un caire internacional. A final de
desembre de 2019, el perfil @Diplocat tenia 11.563 seguidors.

@CataloniaPD (Catalonia Public Diplomacy) és el compte de Twitter des d’on la institució
comunica en anglès i altres idiomes estrangers. A final de desembre de 2019, el perfil
@CataloniaPD tenia 22.013 seguidors.

LinkedIn
Aquesta eina s’utilitza com a espai digital de trobada amb antics estudiants i becaris del consorci.
LinkedIn s’ha posicionat aquests darrers anys com la major xarxa social professional del món.
La plataforma, a diferència d’altres xarxes socials, s’associa a prestigi i professionalitat. És per
això que Diplocat, una institució hereva del Patronat Català Pro Europa i el Patronat Catalunya
Món, amb un llarg historial de becaris, estudiants en pràctiques i alumni del MDAE, l’utilitza per
generar, intercanviar i difondre coneixement vinculat a la diplomàcia pública, així com
oportunitats formatives i laborals.
Els tres tipus de destinataris són els qui han gaudit d’una beca per realitzar estudis a l’estranger,
els estudiants que han fet pràctiques a Diplocat i els antics alumnes del Màster en Diplomàcia i
Acció Exterior (MDAE).
A final de desembre de 2019, el perfil de Diplocat a Linkedin tenia 661 seguidors, el 70% dels
quals residien a Catalunya, un 5% a la resta de l’Estat espanyol i el 25% restant a l’estranger.

Instagram
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Diplocat disposa del perfil @CataloniaPublicDiplomacy a Instagram amb la voluntat d’arribar als
usuaris més joves de les xarxes socials, oferint-los contingut més gràfic i informal sobre les
activitats que porta a terme Diplocat i sobre diplomàcia pública en general. Puntualment, i amb
la col·laboració de diferents membres del Consell, cada mes es difonen imatges de diferents
indrets de Catalunya. A final de desembre de 2019, el perfil @CataloniaPublicDiplomacy tenia
310 seguidors.

Diplocat als mitjans de comunicació
Com ja s’ha dit, l’any 2019 ha significat el retorn de Diplocat a l’activitat pública, després de
l’aturada forçosa imposada pel govern espanyol. La represa de l’activitat pública ha comportat
igualment una represa del contacte amb els corresponsals i els mitjans de comunicació
internacionals, que és un dels elements importants en l’estratègia de l’entitat. Aquesta represa
s’ha vist reflectida en l’organització dels dos programes de visitants internacionals adreçats a
periodistes estrangers ressenyats en l’apartat corresponent d’aquesta memòria.
Totes les activitats públiques de Diplocat han estat anunciades i difoses als mitjans de
comunicació i a les xarxes socials. Des de la represa del mes d’abril, s’han enviat una trentena
de convocatòries i notes de premsa, totes publicades en el seu moment a www.diplocat.cat en
diversos idiomes, entre els quals el català, castellà, occità, anglès, francès i alemany. La
secretària general de Diplocat, Laura Foraster i Lloret, ha atès les peticions d’entrevistes que ha
rebut i va participar en el programa especial que Catalunya Ràdio va fer durant la Diada Nacional
per parlar sobre diplomàcia pública i internacionalització.
Finalment, cal destacar la selecció de Diplocat, per primera vegada i en l’apartat de diplomàcia,
per a l’anuari 2020 de l’organització The Business Year. Es tracta d’un grup mèdia internacional
present a 35 països que ofereix publicacions anuals d’anàlisi del sector econòmic i empresarial
de cada país, amb l’objectiu d’atraure inversions i servir de guia de negocis. Diplocat serà present
a l’anuari mitjançant una entrevista a la seva secretària general. També per al primer semestre
de 2020, s’ha emparaulat la publicació d’un article de la secretària general de Diplocat a la
prestigiosa revista Public Diplomacy Magazine, editada per la University of Southern California
(USC) dels Estats Units.
Podeu consultar una selecció de les notícies més destacades aparegudes als mitjans de
comunicació sobre Diplocat a l’annex d’aquesta memòria.
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Indicadors d’assoliment dels objectius
Eix 1 - Connectar: escoltar i ser escoltats



Presència de Catalunya als mitjans de comunicació internacionals



Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de

5

països: Alemanya, França, Gran

1 informe
(lliurament 2020)

Bretanya, Itàlia i Estats Units.

 Seguiment de 10 grans diaris internacionals (dos per país).
 10 entrevistes a corresponsals de premsa estrangera.
Grau de coneixement de Catalunya entre l’opinió pública estrangera



 Enquesta feta a 9 països europeus: Alemanya, França, Itàlia, Regne
Unit, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Estònia i Letònia.

1 enquesta

 Realització d’unes 300 enquestes per país, a un total de 2.561
persones.
 Àmbits enquestats: economia, societat, cultura, esport, innovació, turisme, educació i polític.
Percepció de Catalunya entre l’opinió pública estrangera a partir de
dades demoscòpiques disponibles

 Comparació de l’enquesta de Diplocat amb dades del CEO, Real Instituto


1 informe

Elcano, Idescat, INE, Eurostat, OCDE, World Bank i altres disponibles.

 Nota de valoració global que obté Catalunya: 7,3.
 42% dels europeus creuen que la UE hauria de fer de mediadora entre el govern català i
l’espanyol.
 Presentació de l’informe al Col·legi de Periodistes i àmplia repercussió en mitjans de
comunicació, amb més de 30 impactes.

 Monitorització de les mencions quantitatives sobre Catalunya a 10

1 informe

països: Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, Suècia,
Suïssa, Estònia, Letònia i Eslovènia.

 Obtenció de dades qualitatives a 5 països: Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i
Alemanya.
Elaboració de fitxes de poder tou

 Definició de les prioritats de zones geogràfiques i d’entitats a identificar.
 Cerca i tractament d’informació sobre 33 entitats, regions o països. 26
d’Europa i 7 d’Amèrica del Nord.
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identificats
(3 previstos)
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Mencions internacionals a Catalunya en diferents xarxes socials

Programes de visites d’estudi fora de Catalunya per conèixer de primera
mà casos de bones pràctiques i experiències d’interès
Explicació en l’apartat corresponent de la memòria.


0 visites
2 previstes

Seminaris i trobades d’intercanvi de bones pràctiques a Catalunya

 Més de 500 assistents en total.
 Temàtiques diverses: documentals euromediterranis, intercanvi cultural



4 activitats
(3 previstes)

amb Llatinoamèrica, futur de la formació professional.

 27 impactes als mitjans del I Congrés de l’FP de Catalunya.
Gestions per organitzar un Festival democràtic mediterrani

 Exploració de la viabilitat i interès d‘organitzar-lo a Catalunya.



1 nota interna
(0 actuacions
previstes)

Debats de rellevància global a Catalunya

 Participació de 24 ponents i especialistes: 15 provinents de Catalunya i 9
de la resta de l’Estat espanyol o de l’estranger.

2 activitats
(1 prevista)



 Més de 300 assistents en total.
 Àmplia repercussió en mitjans de comunicació, amb més de 30 impactes.
 Vídeos de les jornades disponibles al web de Diplocat: 96 visualitzacions.
 Conclusions recollides en 2 publicacions (edició el 2020).
Eix 2 – Projectar i posicionar Catalunya al món
Conferències i seminaris en els diferents àmbits



 Multiplicació de resultats en realitzar les activitats conjuntament amb
altres entitats (Paris School of Economics i SBC Barcelona).

2 activitats

econòmiques.

 1 activitat a Catalunya en l’àmbit de l’economia social.
 29 ponents i especialistes participants, dels quals 14 de fora de Catalunya.
 Més de 100 assistents en total.



Premi Diplocat a la diplomàcia empresarial

 6a edició.
 6 empreses finalistes.
 Ressò mediàtic: 14 impactes.

1 activitat
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 1 activitat acadèmica realitzada a l’estranger sobre cultura i preferències

Activitats de promoció de Sant Jordi a l’estranger
 Recollits i promocionats 104 actes amb llibres i roses fora de Catalunya
en un total de


1 campanya

86 ciutats de 37 països.

 Difusió realitzada per les xarxes socials específiques: el perfil Twitter
@BooksRosesWorld va acabar els tres mesos de campanya amb 445 seguidors en la que
es van fer 76 piulades, i la pàgina de Facebook “BooksAndRosesWorld” va acabar la
campanya amb 313 seguidors havent fet 53 publicacions durant la campanya amb un
abast orgànic màxim de 733 visualitzacions.
 Multiplicació de resultats en realitzar les activitats en col·laboració amb altres entitats (ACT,
IRL, Delegacions Govern a l’exterior).
Programes de visites per conèixer Catalunya de primera mà (PVI)

 Participació d’unes 100 persones entre els dos programes.
 Organització de més de 10 trobades.
Participants provinents de diversos països, principalment europeus.
 Ambdós PVI adreçats a joves o joves líders.
 Temes de debat diversos: actualitat internacional, impacte del turisme en les ciutats



2 programes

europees, noves formes de lideratge polític, promoció de la sostenibilitat, etc.



Xerrades de presentació de Catalunya

 Més de 50 participants, principalment estudiants d’Alemanya i Estats

3 xerrades

Units.
 S’emmarquen en programes de visites que organitzen altres entitats.



Programes de Visitants Internacionals adreçats a periodistes

Articles en premsa internacional
Explicació en l’apartat corresponent de la memòria.

Col·laboracions amb associacions de periodistes i mitjans de comunicació

 1 col·laboració amb l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
(APEC) en l’organització del Premi Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista.

 75 assistents a l’acte de lliurament del Premi.
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 Participació de 19 periodistes provinents d’11 països.
2 programes
 Organització de més de 10 reunions i trobades d’alt nivell.
 4 visites fora de la ciutat de Barcelona.
 Uns 20 articles publicats en mitjans de comunicació internacionals.
 Valoració d’excel·lent a les enquestes de satisfacció emplenades pels participants.



Activitats per promoure la Xarxa Barcelona/Catalunya Alumni

 Més de 200 participants catalans que viuen a l’estranger.
 Assistents provinents de centres de recerca de reconegut prestigi

1 trobada
(0 previstes)

internacional.

 3 trobades en paral·lel, centrades principalment en temes científics.



Altres activitats per projectar Catalunya al món

 1 activitat realitzada als Estats Units conjuntament amb la Farragut Fund
de Nova York.

1 activitat
(0 previstes)

 Més de 20 assistents en total.
Eix 3 – Capacitar: fomentar la formació de la societat civil
Beques d’estudis internacionals


 36a convocatòria de les beques per fer estudis internacionals.
1 convocatòria
 Atorgades 10 beques de 25.000€ cadascuna.
 24 candidatures rebudes.
 5 dels becaris fan estudis a Regne Unit, 4 a França i 1 a Alemanya.
 7 dels becaris són de les comarques de Barcelona, 2 de Girona i 1 de Lleida.
 5 articles en mitjans de comunicació en parlen.


Beques d’estudis mediterranis

 2a convocatòria de les beques per fer estudis euromediterranis al Col·legi

1 convocatòria

d’Europa, campus de Natolin (Polònia).

 Atorgada 1 beca (de les dues previstes) de 25.000€.
 5 articles en mitjans de comunicació en parlen.



Candidatures per al Col·legi d’Europa, campus de Natolin

1 convocatòria

d’Europa, campus de Natolin (Polònia).



Trobada anual de becaris

 1 trobada de becaris amb responsables de Diplocat i el Departament

1 activitat

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 Van assistir-hi 9 becaris, 5 estan cursant estudis al Regne Unit i 4 a França.
Estades de pràctiques a Diplocat



 1 estudiant en pràctiques del Centre d’Estudis Internacionals (CEI) i 1 de
la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació
Blanquerna (Universitat Ramon Llull).
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 Realitzades les proves i entrevistes a 1 candidat per estudiar al Col·legi

 Pràctiques de 3 i 4 mesos de durada respectivament.
 Paritat entre homes i dones/ un estudiant graduat en dret i l’altre estudiant de darrer curs
d’estudis internacionals.

 Pràctiques valorades com a excel·lents des del punt de vista del programa de treball
(puntuació global de 10).
 Pràctiques valorades com a excel·lents des del punt del creixement personal i
professional (puntuació global de 9,5/10).
 Pràctiques valorades com a excel·lents des del punt de vista d’organització i coordinació
(puntuació global de 9,5/10).

Programa Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior



 Avaluació del Director del Màster sobre les 5 edicions realitzades fins al
moment confirma la necessitat de modificar-ne l’enfocament.
 Avaluació realitzada pels alumnes: al programa formatiu, una nota global

1 avaluació
5a edició

9,4 en interès intel·lectual; 7,5 d’adequació professional; 9,4 en continguts acadèmics;
8,8 en continguts pràctics i 8,8 pel que fa a assoliment dels objectius.
 Avaluació realitzada pels alumnes: als recursos d’aprenentatge, la nota global és de 6,9 en
recursos electrònics; 7,2 d’adequació del campus virtual i 6,3 de disponibilitat de
del

biblioteques.
 Avaluació realitzada pels alumnes: al creixement personal i professional, la nota global és
del 9,4 en estimulació intel·lectual; 9,7 en capacitats analítica i resolutiva; 9,1 en habilitats
comunicatives; 8,8 en habilitats instrumentals; i 7,8 en contribució a la carrera
professional.

Acte de graduació de la 5a edició del Màster



1 activitat
(0 previstes)

Creació xarxa MDAE alumni

 Creació d’un logotip i una pàgina de Linkedin pròpies.
 Organització d’un primer sopar debat sobre l’economia social.
 Participen al sopar: 2 ponents internacionals, 4 catalans i 10 alumni.
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 Graduació de 16 dels 17 alumnes matriculats.
 11 alumnes procedents de la Generalitat de Catalunya, 3 d’entitats locals
o municipalistes i 2 de diputacions.
 En total, comptant les 5 edicions, s’han graduat quasi 90 alumnes.

Cursos de formació ad hoc



 1 Curs sobre Science and Technology Diplomacy amb ponents
1 curs

internacionals, espanyols i catalans.

 9 professors participants internacionals i 6 de catalans.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: expectatives: 4,10/5.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: utilitat per a les tasques
professionals: 3,91/5.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: compliment del programa: 4,08/5.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: materials d’aprenentatge: 3,89/5.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: estructura del curs: 4,27/5.
 Valoració del curs en diplomàcia científica i tecnològica: valoració global del curs: 4,11/5.
Cursos sobre xarxes socials

 1 Curs adreçat a entitats membres de la Taula del Tercer Sector i a la
Confederació de Cooperatives de Catalunya.


1 curs

 4 entitats participants.
 Curs de 2 sessions de 2 hores de durada.
 Valoració del curs en xarxes socials: durada del curs: 50% correcta; 50% massa curt.
 Valoració del curs en xarxes socials: utilitat per a les tasques professionals: 7,75/10.
 Valoració del curs en xarxes socials: valoració global del curs: 9,5/10.
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Execució del Pla de Treball 2019
PRESSUPOST
Eix 1 – Connectar: escoltar i ser escoltats

LIQUIDACIÓ

223.519,20 €

200.370,98 €

58.000,00 €

67.074,78 €

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)
OE 1.1.

Escoltar el públic internacional

Diplocat escolta què diu l’opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més
preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu.
ACTUACIONS
1.1.1.

Monitoritzar com els mitjans de comunicació
internacionals perceben Catalunya en les
seves diferents vessants.

14.800,00 €

18.133,06 €

> Elaboració d’un informe de monitorització de
les notícies que apareixen sobre Catalunya en
mitjans de comunicació internacionals.

14.800,00 €

18.133,06 €

Conèixer la percepció de Catalunya entre
l’opinió pública estrangera per saber com se
la valora. També analitzar què es valora del
país en àmbits concrets (economia, turisme,
cultura, esport, recerca, governança, etc.)
com a eina per poder dissenyar tant
polítiques específiques com la comunicació
exterior, així com una futura estratègia de
reforç de la marca país.

29.200,00 €

35.692,22 €

> Elaboració d’una enquesta de percepció de
Catalunya.

14.500,00 €

17.399,44 €

14.700,00 €

17.929,78 €

0€

363,00 €

14.000,00 €

13.249,50 €

[Hi ha hagut una desviació superior al 15%
respecte el pressupost previst i aprovat pel Ple
de Diplocat atès que no s’havia indicat el 21%
d’IVA]
1.1.2.

> Elaboració d’un informe sobre la imatge de
Catalunya a partir de dades demoscòpiques
disponibles de diverses fonts.
[Hi ha hagut una desviació superior al 15%
respecte el pressupost previst i aprovat pel Ple
de Diplocat atès que no s’havia indicat el 21%
d’IVA ]
Activitat sobrevinguda

1.1.3.

> Presentació als mitjans de comunicació de
l’informe sobre la imatge de Catalunya.
Implementar una estratègia de social
listening amb la finalitat de detectar
tendències futures, identificar oportunitats
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[Hi ha hagut una desviació superior al 15%
respecte el pressupost previst i aprovat pel Ple
de Diplocat atès que no s’havia indicat el 21%
d’IVA ]

de comunicació i fer el seguiment de
converses sobre Catalunya en temps real i
en diferents idiomes.
> Elaboració d’un informe per a l’estratègia de
social listening.
1.1.4.

OE 1.2.

14.000,00 €

13.249,50 €

Elaborar fitxes d’activitat de poder tou o soft
power internacional per part d’altres ens
subestatals i sobre temes, persones i
entitats d’actualitat internacional per
conèixer altres models i estudiar possibles
aliances.

RP

RP

> Identificació dels models a seguir i realització
de fitxes.

RP

RP

141.065,00 €

105.127,36 €

Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models
d’excel·lència

Diplocat incentiva l’estudi i anàlisi de models de bones pràctiques a l’exterior, alhora que promociona el
coneixement internacional dels sectors més pioners del país.
ACTUACIONS
1.2.1.

33.000,00 €

0€

Activitat no executada

> Visita d’intercanvi d’experiències a l’Uruguai
sobre la integració d’infants immigrants

18.000,00 €

0€

Activitat no executada

> Visita d’intercanvi d’experiències sobre la
reconversió del sector de l’automoció

15.000,00 €

0€

108.065,00 €

105.127,36 €

> Seminari Mengem futur per un sistema
alimentari sostenible.

11.265,00 €

10.503,71 €

> MEDIMED 2019. Mercat de Documentals
Euromediterranis.

66.800,00 €

73.398,36 €

> 1r Congrés sobre la Formació Professional a
Catalunya. Reptes de la FP per als anys vint.

30.000,00 €

30.881,05 €

1.2.2.

Activitat reubicada a
OE 1.3.

Promoure seminaris i trobades d’intercanvi
de bones pràctiques a Catalunya amb
experts internacionals.

Activitat sobrevinguda

> Cicle amb Casa Amèrica. Taula rodona: Debat
literari a Barcelona entre dos escriptors
llatinoamericans.

0€

168,54 €

Activitat sobrevinguda

> Cicle amb Casa Amèrica. Taula rodona
Muerte, identidad y aculturación.

0€

679,41 €

1.2.3.

Impulsar l’organització d’un festival
democràtic mediterrani.

RP

RP

1.2.4.

Promoure aliances de Diplocat i de les
entitats membres amb homòlegs
internacionals.

RP

RP
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Organitzar programes de visites fora de
Catalunya per conèixer de primera mà casos
de bones pràctiques i experiències d’interès.

> Establir contacte amb alguna de les entitats de
les quals es dipsosi de fitxa segons apartat
1.1.4.

OE 1.3.

Potenciar la participació i contribució de les institucions i la
societat civil en l’àmbit internacional

RP

24.454,20 €

RP

28.168,84 €

Diplocat posiciona Catalunya en debats globals i facilita que les entitats i la societat civil del país hi
puguin prendre part i fer-hi aportacions.
ACTUACIONS
1.3.1.

Activitat reubicada
d’OE 1.2

Promoure i organitzar debats de rellevància
global a Catalunya contribuint als mateixos
a través de l’expertesa catalana en la
matèria que sigui objecte de treball.

24.454,20 €

22.000,88 €

> Seminari El paper de la diplomàcia pública en
l’era digital.

13.189,20 €

11.497,17 €

> Seminari Mengem futur per un sistema
alimentari sostenible.

11.265,00 €

10.503,71 €

1.3.2.

Incentivar i organitzar PVIs a l’estranger.

1.3.3.

Promoure l’ús de les xarxes socials en
l’intercanvi d’informació.

RP

RP

1.3.4.

Facilitar la participació de les entitats de la
societat civil en fòrums europeus i globals
mitjançant els ajuts Diplocat.

RP

6.167,96 €

> Tancament darrera convocatòria.

RP

6.167,96 €

[Hi ha una desviació superior al 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
com a conseqüència del retorn dels romanents
a les entitats col·laboradores dels ajuts]
1.3.5.

Crear una línia de subvencions per donar
suport a actuacions de projecció exterior.

Eix 2 – Projectar: posicionar Catalunya al món

106.450,00 €

123.114,09 €

37.000,00 €

26.469,56 €

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)
Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de
les entitats membres de Diplocat i de la societat civil

Diplocat acompanya les entitats que volen ser presents en l’escena internacional i les ajuda a trobar
espais de col·laboració entre elles, mitjançant l’organització d’activitats conjuntes en diferents àmbits.
ACTUACIONS
2.1.1.

2.1.2.

Diplomàcia municipal: establir un pla
específic per impulsar la internacionalització
del món local.

RP

RP

> Elaboració del pla específic del món local.

RP

RP

13.500,00 €

6.840,40 €

Diplomàcia acadèmica, científica i
tecnològica: aprofitar la capacitat
transformadora de la universitat per promoure
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OE 2.1.

la reflexió i l’anàlisi de la realitat catalana a
centres acadèmics mitjançant projectes de
recerca, conferències i seminaris fora de
Catalunya.
> Jornada de treball sobre Culture and
Preferences a París.

5.000,00 €

6.840,40 €

8.500,00€

0€

Diplomàcia econòmica i empresarial: ajudar el
món econòmic i empresarial a promoure
l’economia catalana i els seus valors a
l’estranger.

15.000,00 €

15.218,40 €

> Premi Diplocat a la diplomàcia empresarial.

15.000,00 €

15.218,40 €

[Hi ha una desviació superior al 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
perquè finalment van participar més ponents dels
inicialment previstos i se’ls va pagar totes les
despeses relacionades amb desplaçament i
allotjament, atès que no perceben honoraris]
Activitat no executada

2.1.3.

> Seminari internacional sobre democràcia i
respecte de drets humans a Ginebra.

2.1.4.

Diplomàcia esportiva: ajudar les entitats
esportives a promoure els valors de l’esport
català al món, entenent l’esport com a eina de
cohesió i de projecció internacional.

2.1.5.

Diplomàcia social i associativa: posar al
servei de la projecció exterior del país el pes
de l’economia social a Catalunya i el seu teixit
associatiu ric i divers, fruit d’una societat
altament compromesa amb la justícia social.

7.500,00 €

3.443,73 €

> Jornada sobre economia social.

7.500,00 €

3.443,73 €

RP

RP

1.000,00 €

967,03 €

RP

RP

1.000,00 €

967,03 €

45.000,00 €

74.458,21 €

[Hi ha una desviació inferior al 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
atès que la Fundació la Caixa ens va cedir la sala
i alguns ponents van assumir les seves
despeses]
> Incentivar la presència catalana al Fòrum de
Dones de París.
Diplomàcia cultural: donar a conèixer
l’especificitat i la diversitat cultural catalana.
> Campanya de comunicació web Books &
Roses.
> Exposició centrada en l’obra arquitectònica de
Josep Lluís Sert a Nova York.

OE 2.2.

Promoure el coneixement de Catalunya entre experts,
institucions i generadors d’opinió

Diplocat facilita el coneixement directe i de primera mà dels valors i actius de Catalunya entre aquells
que hi mostren interès o són susceptibles de transmetre’ls al seu cercle d’influència.
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2.1.6.

ACTUACIONS
2.2.1.

2.2.2.

Programa de Visitants Internacionals (PVI) de
Diplocat adreçat a líders estrangers de
reconegut prestigi en el seu àmbit perquè
visitin Catalunya, la coneguin de primera mà i
fomentin els llaços d’unió amb els respectius
països.

RP

RP

> Disseny d’una convocatòria pròpia del PVI de
Diplocat.

RP

RP

Col·laborar amb altres entitats que disposin
de PVIs propis.

45.000,00 €

65.622,50 €

5.000,00 €

4.583,48 €

40.000,00 €

61.039,02 €

Fer xerrades a grups d’estudiants i de
visitants internacionals que ja són a
Catalunya.

RP

RP

> Visita estudiants Universitat de Miami.

RP

RP

> Visita estudiants de l’Institut d’Educació
Contínua Lohmar (Alemanya).

RP

RP

Estudiar com es pot aprofitar millor el
potencial que ofereix l’àmplia comunitat de
catalans residents a l’exterior i la dels
estudiants estrangers que estan fent o han fet
estades a universitats catalanes o són
alumnes dels lectorats de català a l’exterior
(Xarxa Barcelona/Catalonia Alumni).

0€

8.835,71 €

> Trobada anual Alumni Barcelona.

0€

8.835,71 €

> BCN Debating Open.
> PVI European Youth Forum (EYL40 –
Barcelona).
[Hi ha una desviació superior al 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
degut a les necessitats de llogar espais amb unes
característiques tècniques i d’aforament
específiques]
2.2.3.

2.2.4.

Activitat sobrevinguda

OE 2.3.

24.450,00 €

22.186,32 €

Diplocat vetlla perquè la imatge de Catalunya que transmeten els mitjans estrangers sigui el màxim
d’acurada i manté contacte permanent amb corresponsals i periodistes internacionals.
ACTUACIONS
2.3.1.

Organitzar PVIs adreçats a periodistes.

23.650,00 €

21.763,48 €

> PVI MEDIA Sant Jordi.

16.650,00 €

13.025,84 €

[Hi ha una desviació a la baixa superior al 15%
respecte el pressupost previst i aprovat pel Ple de
Diplocat degut a que les despeses de viatge i
allotjament van ser inferiors a les previstes
inicialment]
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Posicionar Catalunya als mitjans de comunicació
internacionals

> PVI MIDAS 2019.

7.000,00 €

8.737,64 €

Realitzar trobades amb corresponsals i
periodistes internacionals.

RP

RP

> Trobada amb corresponsals estrangers per
presentar-los el Pla Estratègic de Diplocat.

RP

RP

> Contactes puntuals en funció de l’actualitat o les
activitats organitzades.

RP

RP

2.3.3.

Publicar articles en premsa internacional sobre
la diplomàcia pública catalana.

RP

RP

2.3.4.

Col·laborar amb associacions de periodistes i
mitjans de comunicació que treballin per donar
a conèixer Catalunya al món.

800,00 €

422,84 €

> Premi Associació Periodistes Europeus.

800,00 €

422,84 €

309.568,00 €

301.068,84 €

302.818,00 €

277.563,20 €

[Hi ha una desviació superior al 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
degut a que les despeses de viatge i allotjament
van ser superiors a les previstes inicialment]
2.3.2.

Activitat no executada

[Hi ha una desviació inferior 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
atès que no es va haver de pagar el desplaçament
del ponent]

Eix 3 – Capacitar: fomentar la formació de la societat civil

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)
OE 3.1.

Fomentar la formació i capacitació de la societat civil en
l’àmbit internacional

Diplocat ofereix diferents programes d’ajuts i beques adreçats a la societat civil amb l’objectiu de
millorar la seva formació i dotar-la d’una major capacitació per contribuir a la internacionalització del
país.
ACTUACIONS
3.1.1.

302.818,00 €

> Beques en relacions internacionals 2019-2020
(36a convocatòria).

251.245,20 €

> Beques en afers euromediterranis 2019-2020
(Col·legi Europa Natolín, Polònia) (2a
convocatòria).

51.572,80 €

277.563,20 €

277.563,20 €

> Trobada anual de becaris

RP

RP

3.1.2.

Estudiar la viabilitat d’un programa d’ajuts
perquè estudiants estrangers facin estudis de
postgrau a universitats catalanes.

RP

RP

3.1.3.

Actuar com a comitè de selecció del Col·legi
d’Europa (Campus de Bruges i de Natolín).

RP

RP
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Activitat sobrevinguda

Formar especialistes en qüestions relatives a
les relacions internacionals que puguin
col·laborar en la projecció internacional de
Catalunya.

3.1.4.

OE 3.2.

> Curs acadèmic 2019-2020. Òrgan seleccionador
del Col·legi d’Europa (Campus de Natolín).

RP

RP

Acollir estudiants que vulguin fer estades de
pràctiques acadèmiques a Diplocat.

RP

RP

> Conveni amb el Centre d’Estudis Internacionals
per acollir un estudiant del Màster en Diplomàcia i
Funció Pública Internacional.

RP

RP

> Conveni amb la Fundació Blanquerna (URL) per
acollir un estudiant del Grau de Relacions
Internacionals.

RP

RP

Fomentar la formació i capacitació en l’àmbit internacional
dels membres del consorci

6.750,00 €

23.505,64 €

Diplocat organitza cursos de formació sobre diplomàcia pública o temàtiques d’especial interès amb
l’objectiu de millorar la capacitació de les entitats membres del consorci en tant que actors de la
projecció exterior de Catalunya.
ACTUACIONS
3.2.1.

Activitat sobrevinguda

3.2.2.

Activitat sobrevinguda

3.2.3.

RP

20.323,08 €

> Acte cloenda de la 5a edició del MDAE.

RP

RP

> Tancament de la 5a edició del MDAE.

0€

20.323,08 €

> Realització de l’avaluació de les 5 edicions del
MDAE realitzades.

RP

RP

Crear la xarxa MDAE alumni.

RP

630,00 €

> Llançament de la xarxa.

RP

RP

> Sopar debat en el marc de la xarxa MDAE
alumni amb Alex Murdoch.

0€

630,00 €

Promoure cursos de formació ad hoc:
promoure la formació en diplomàcia pública o
d’altres temàtiques d’interès global,
col·laborant amb altres entitats i institucions.

6.750,00 €

2.552,56 €

> Barcelona Science and Technology Diplomacy
Summer School.

6.750,00 €

2.552,56 €

[Hi ha una desviació inferior 15% respecte el
pressupost previst i aprovat pel Ple de Diplocat
atès que finalment no es van haver de pagar
desplaçaments des dels Estats Units i hi van
participar menys ponents]
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Organitzar un Programa Executiu en
Diplomàcia i Acció Exterior per reforçar les
capacitats de les administracions catalanes
d’impulsar projectes d’internacionalització i
promoció exterior, adreçat al personal de les
administracions públiques de Catalunya amb
experiència internacional.

OE 3.3.

Promoure les habilitats en xarxes socials com a eina de
projecció exterior de Catalunya

RP

RP

Diplocat fomenta la formació i el coneixement de les xarxes socials en tant que eina cabdal de la
internacionalització i per tal d’augmentar-ne el seu ús per part de les entitats membres del consorci i la
societat civil.
ACTUACIONS
3.3.1.

Facilitar el coneixement i les bones pràctiques
de la societat civil en l’ús de les xarxes socials.

RP

RP

> Realització d’un curs en ús de xarxes socials
adreçat a les entitats del tercer sector i
cooperatives catalanes.

RP

RP

Activitats de comunicació i difusió

28.157,50 €

30.842,90 €

907,50 €

907,50 €

10.000,00 €

6.703,40 €

9.750,00 €

5.977,40€

7.500,00 €

0€

0€

17.254,60 €

667.694,70 €

655.396,81€

ACTUACIONS
> Adaptació del vídeo de presentació de
Diplocat.
> Publicació del Pla Estratègic 20192022 de Diplocat.
[Hi ha una desviació inferior 15%
respecte el pressupost previst i aprovat
pel Ple de Diplocat atès quefinalment es
va decidir reduir-ne el nombre
d’exemplars impressos]
> Elaboració del tríptic de presentació
de Diplocat.
[Hi ha una desviació inferior 15%
respecte el pressupost previst i aprovat
pel Ple de Diplocat atès quefinalment es
va decidir reduir-ne el nombre
d’exemplars impressos]
Activitat no executada

> Publicació sobre el seminari El paper
de la diplomàcia pública en l’era digital
(desembre).

Activitat sobrevinguda

> Nou web.

RP= Recursos Propis
[Es justifiquen les activitats on hi ha una desviació superior al 15% entre pressupost aprovat pel Ple i la liquidació
real en base a les Instruccions, de la Direcció General de Pressupostos, per al seguiment dels resultats de
programes dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017]
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