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Balanç d’actuació 2020 aprovat pel Ple de DIPLOCAT el 22 de juny de 2021. 
 
En compliment de la sentència de 23 de setembre de 2020 del Tribunal Constitucional 
d’Espanya, DIPLOCAT ha deixat d’utilitzar el terme “diplomàcia pública” per referir-se a la seva 
activitat. Aquesta continua sent la mateixa, en línia amb el lema de l’entitat: “Diàleg internacional: 
Connectar. Projectar. Capacitar.” Les activitats anteriors a aquesta data sí que inclouen 
referències a diplomàcia pública. 
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Presentació 
El balanç d’actuació que us presentem, corresponent a l’any 2020, no és un balanç d’actuació 
qualsevol. I no ho és perquè d'ençà del març de 2020 tots estem vivint una situació excepcional, 
marcada per la covid-19, que ens ha impedit poder dur a terme algunes de les actuacions 
inicialment previstes en el Pla de treball de l’entitat. 

Efectivament, a causa de la pandèmia hi ha actuacions que estaven programades el 2020 que 
van haver de passar al Pla de treball 2021. Per altra banda, hem incorporat activitats inicialment 
no previstes en el Pla estratègic del consorci 2019-2022, com són els DIPLOCAT Digital Talks o 
els seminaris especialitzats, entre d’altres. Pel mateix motiu, moltes actuacions s’han dut a terme 
de manera telemàtica o en format mixt telemàtic/presencial. 

Totes les actuacions que tenien un component presencial ineludible es van haver d’anul·lar i/o 
posposar tot esperant que la millora de la situació sanitària ens permeti dur-les a terme. Les 
activitats més afectades són les corresponents a l’organització de programes de visites fora de 
Catalunya per conèixer de primera mà casos de bones pràctiques i experiències d’interès; el 
programa de visitants internacionals adreçat a líders i periodistes estrangers; les actuacions 
encaminades a l’organització d’un festival democràtic mediterrani; i les activitats relatives a la 
projecció acadèmica i empresarial. 

En aquest context, DIPLOCAT també ha volgut contribuir a reflexionar i explicar com serà el món 
després de la covid-19, tot promovent l’ntercanvi de bones pràctiques amb altres regions i 
organitzant debats sobre els efectes de la pandèmia en diferents sectors i com fer-hi front de la 
millor manera en el futur. 
 

Laura Foraster i Lloret 
Secretària general de DIPLOCAT 
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DIPLOCAT 
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 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 
aporten expertesa i coneixements des dels seus respectius àmbits d’actuació. 

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 i 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, i que les 
institucions públiques i privades contribueixin a fer del país un referent en diferents àmbits, en 
projectin la imatge a l’exterior i ajudin a construir una societat internacional més justa, pacífica, 
democràtica i sostenible. 

Valors 
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.  
 
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 
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d’acord amb la legislació actual, basant-se sempre en el compromís ètic que guia el conjunt de 
les actuacions. 

Òrgans de govern i 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 fent honor a la vocació de transversalitat, DIPLOCAT compta amb un Consell 
Consultiu integrat per persones de reconegut prestigi internacional. 
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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 
 
 Taula d’Entitats del Tercer Sector 

Social de Catalunya  
 Unió General de Treballadors de 

Catalunya (UGT)  
 Comissions Obreres de Catalunya 

(CCOO)  
 FC Barcelona 

 
Universitats, escoles de negocis i 
centres acadèmics 
 
 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)  
 

Entitats de l’àmbit empresarial 
 
 Consell General de les Cambres 

Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Catalunya 

 Foment del Treball Nacional  
 Micro, petita i mitjana empresa de 

Catalunya (PIMEC)  
 Confederació de Cooperatives de 

Catalunya  
 Associació Multisectorial d’Empreses 

(AMEC)  
 Fundació Privada d’Empresaris 

(FemCAT)  
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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 i el coneixement  

 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 3.1. 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. 

  



 

 6 

Balanç d’actuació 2020 
D

iàleg in
tern

acio
n

al –
 C

o
nn

ectem
. P

rojectem
. C

apacitem
. 

 

 

 
Una part clau del diàleg internacional, si no la més important de totes, és la capacitat d’escoltar 
el públic extern. Molts cops, com a resultat d’aquesta escolta, s’ha d’adaptar la manera de 
relacionar-se amb el món per arribar al màxim d’actors influents. Cal tenir en compte que els 
missatges unidireccionals difícilment tenen èxit ni resulten plenament 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 és. 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. 

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

> Monitoratge de les notícies que apareixen sobre Catalunya en 
mitjans de comunicació internacionals. 
2020 
 
Un equip d’investigadors del grup de recerca consolidat ASTERISC, pertanyent als Estudis de 
Comunicació de la URV, ha dut a terme les tasques de monitoratge de la presència de Catalunya 
a 10 grans capçaleres de la premsa mundial: The Washington Post i The New York Times (EUA), 
The Guardian i The Daily Telegraph (Gran Bretanya); Frankfurter Allgemeine Zeitung i 

Connectar 
Escoltar i ser escoltats 
 



 

 7 

Balanç d’actuació 2020 
D

iàleg in
tern

acio
n

al –
 C

o
nn

ectem
. P

rojectem
. C

apacitem
. 

 
Süddeutsche Zeitung (Alemanya); Corriere della Sera i La Republica (Itàlia); i Le Figaro i Le 
Monde (França). Els resultats, que es podran comparar amb els de l’any anterior, està previst 
que es facin públics durant el mes de juny de 2021. 
 

 

 
 

Conèixer la percepció de Catalunya entre l’opinió pública 
estrangera.  
> Elaboració d’una enquesta i un informe sobre la percepció de 
Catalunya.  
1-31 de desembre 
 
Durant el mes de desembre es va dur a terme el treball de camp per determinar quina és la 
imatge internacional de Catalunya a 15 països d’Europa i Amèrica, mitjançant una enquesta amb  
panels en línia. L’objectiu és obtenir dades que permetin 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.  
 
Atès que el procés de licitació per escollir l’empresa responsable d’analitzar les dades de 
l’enquesta va quedar desert, a l’hora d’elaborar aquest document no podem concretar en quin 
moment disposarem de l’informe sobre la percepció de Catalunya, que també inclourà l’anàlisi 
d’altres dades demoscòpiques i agregades d’altres fonts com l’Eurobaròmetre de la Unió Europa, 
el Baròmetre de la Imatge d’Espanya del Real Instituto Elcano, el Baròmetre d’Opinió Política del 
Centre d’Estudis d’Opinió i altres estadístiques oficials (Banc Mundial, Idescat, Eurostat, INE i 
OCDE). 
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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. 

> Monitoratge continu de les mencions de Catalunya a xarxes socials 
amb elaboració d’informes periòdics. 
2020 
 
El 31 de desembre es va rebre l’informe anual de social listening corresponent a l’any 2020. Des 
del 2019, DIPLOCAT analitza la presència de Catalunya en les converses digitals en obert, amb 
l'objectiu de saber qui en parla, a on, quan i com. Pel que fa a l'any 2020 i des d'un punt de vista 
purament quantitatiu, la xifra de mencions durant els onze primers mesos de l'any, que és el 
període que abasta l'anàlisi, és de 793.605. Aquí s'hi inclouen les mencions a Twitter (95%), 
mitjans digitals (4%), blogs i fòrums a tot el món, exceptuant Catalunya i Espanya. Això equival 
a 2.376 mencions diàries i 99 mencions cada hora. La conversa sobre Catalunya va arribar a 
188 països del món i un públic potencial de 1.600 milions de persones. 
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Pel que fa a les temàtiques, els quatre temes estrella de l'any 2020 van ser, en primer lloc i de 
manera destacada, l'evolució de la covid-19 i les mesures de confinament a Catalunya, seguit 
de la inhabilitació del president Torra, la situació dels presos polítics i la possible sortida de Messi 
del Barça. Altres temes que van aparèixer amb força van ser l'empresonament d'Oriol Junqueras, 
la relació de Julian Assange amb Catalunya, mencions al llibre "Homage to Catalonia", el 
temporal Glòria, els actes de la Diada i temes i fotografies relacionades amb l'àmbit turístic. 
 
Pel que fa a la ubicació de les converses digitals sobre Catalunya, el 61% es concentra als 
següents països: Regne Unit (17%), Mèxic (13%), Estats Units (11%), França (11%) i Argentina 
(9%). A continuació segueixen Brasil (5%), Itàlia (4%), Alemanya (3%) i Bèlgica (2%). Tot i que 
l'estudi abasta tot el món, s'han fet anàlisis específiques dels següents països, en l'idioma o 
idiomes que més s'hi parlen: EUA, Mèxic, Argentina, Brasil, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, 
Països Baixos, Suècia, Suïssa, Croàcia, Eslovènia, Letònia i Estònia. 
 
Un altre element que analitza l'informe és el to general de les mencions, que poden ser positives, 
neutres o negatives. Això és el que s'anomena reputació digital. En el cas que ens ocupa, la 
majoria de mencions són neutres (58%), seguides de les negatives (26%) i les positives (16%). 
La majoria de mencions negatives es refereixen a la covid-19 i la gestió de la pandèmia, mentre 
que cal destacar una majoria de mencions positives o de solidaritat referents als temes polítics 
(inhabilitació Quim Torra, presos polítics, etc). 
 
A més de l’informe anual, s’han fet també informes mensuals, agrupant agost i setembre en un 
únic informe. Cada informe mensual té la mateixa estructura que l’anual però es divideix en un 
informe global i un altre d’específic. Els informes globals mensuals recullen tota la conversa que 
es fa sobre Catalunya i els membres de DIPLOCAT en xarxes socials, fòrums i blogs que estiguin 
oberts, sigui de la temàtica que sigui. Els informes específics, per altra banda, exclouen la 
conversa sobre política i esport, temes que generen el gruix de conversa sobre Catalunya en el 
pla internacional, i permeten analitzar amb més profunditat la resta de temàtiques.  
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Elaborar fitxes d’activitat de poder tou o soft power 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 
 
Durant el 2020, DIPLOCAT ha focalitzat la seva atenció en un grup més reduït d’entitats que 
l’any anterior, ja que se’n poden extreure més possibilitats de col·laboració o models de bones 
pràctiques. En total s’han identificat catorze models de poder tou de rellevància, sis dels quals 
són entitats subestatals (Escòcia, País Basc, Flandes, Quebec, Bretanya i les Illes Feroe), dos 
són organismes privats nord-americans de relacions internacionals (el Public Diplomacy Council 
i el CORIM de Canadà), un altre és una entitat de la societat civil a Israel (Peres Center), i els 
cinc darrers són models de xarxes d’alumni d’arreu d’Europa (Be Basque Talent Network, France 
Alumni, Vlamingen in de Wereld, Holland Alumni i Alumni Deutschland). 

 
 
 

1.2. 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. 

Promoure seminaris i trobades d’intercanvi de bones 
pràctiques a Catalunya amb experts internacionals. 
 
Per suplir la impossibilitat d’organitzar actes presencials, 
DIPLOCAT va programar a partir del mes de juny de l’any 
2020 un cicle de xerrades i debats digitals. Amb el nom de 
“DIPLOCAT Digital Talks – El món després de la covid-19. 
Una visió descentralitzadora”, es van organitzar un total de 
quatre debats, tots ells en llengua anglesa, per promoure 
l’intercanvi de bones pràctiques amb l’exterior i incorporar una 
perspectiva descentralitzadora a les temàtiques a tractar. 
 
 



 

 11 

Balanç d’actuació 2020 
D

iàleg in
tern

acio
n

al –
 C

o
nn

ectem
. P

rojectem
. C

apacitem
. 

 
 

> Centralització vs. descentralització contra la covid-19. 
DIPLOCAT Digital Talk, 25 de juny 
 

DIPLOCAT va organitzar aquest primer debat conjuntament amb el Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis (CETC) de la Generalitat de Catalunya. El tema a tractar van ser les estratègies 
que han adoptat diferents països per fer front a la pandèmia i mirar d'extreure'n lliçons positives 
per al futur. També es van analitzar els avantatges i inconvenients de les polítiques 
centralitzadores en contraposició a les descentralitzadores.  
 
El debat fou presentat per Pere Almeda, 
director del CETC i de la revista IDEES; la 
secretària d'Acció Exterior i de la Unió 
Europea, Eli Nebreda; i Laura Foraster, 
secretària general de DIPLOCAT, que va 
assenyalar que enmig de la crisi de la 
covid-19, sobretot a Estats Units i Europa, 
els ens regionals, locals i subestatals 
havien exposat les seves pròpies 
recomanacions i instruccions, contraposant-les a aquelles dels governs centrals o federals, i que 
en el procés de recuperació, aquesta dinàmica també seria interessant d'observar perquè molts 
d'aquests ens subestatals tenen competències en economia, turisme i dinamisme cultural. 
 
El debat va ser moderat pel politòleg i professor de la UOC, Marc Sanjaume. En el debat hi van 
participar Nicola McEwan, professora de la Universitat d'Edinburgh (UK), codirectora del Centre 
de Canvis Constitucionals d'aquesta universitat i gran experta en política multinivell i 
regionalisme; Francesco Palermo, professor de Dret Constitucional Comparat a la Universitat de 
Verona (Itàlia) i director de l'Institut de Federalisme Comparat (EURAC); Johanna Schnabel, 
professora de Política Comparada a la Universitat de Kent (UK) i assistent editorial de la revista 
acadèmica Swiss Political Science Review; i Mireia Grau, cap de l'Àrea de Recerca de l'Institut 
d'Estudis de l'Autogovern (IEA) de la Generalitat i doctora en Ciències Polítiques, que va explicar 
la gestió a l'Estat espanyol. 

https://diplocat.cat/ca/activitats/56/experts-internacionals-aposten-per-una-gestio-descentralitzada-d-una-crisi-com-la-covid-19
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> Deixant de banda el “business as usual”: la sostenibilitat al 
centre de la recuperació econòmica post covid-19. 
DIPLOCAT Digital Talk, 29 de juny 

 
El segon debat del cicle es va organitzar 
conjuntament amb el Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS) de la Generalitat de Catalunya. 
Els temes a tractar van ser el Pla d'Acció 
per a l'Economia Circular de la Comissió 
Europea i les  oportunitats que la crisi de 
la covid-19 ofereix per a aquest tipus 
d'economia. En el debat hi van participar 
un representant de l'Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades de Catalunya 
(AMEC), un representant del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides i una analista de 
l'Institut for European Environmental Policies (IEEP). 
 
En la presentació de l'acte, Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT, va exposar 
el paper fonamental del Pla d'Acció per a l'Economia Circular i va recordar com, quan el Pla es 
va aprovar, ningú no esperava que tingués l'impacte que possiblement tindrà en la recuperació 
econòmica després de la crisi de la covid. 
 
Arnau Queralt-Bassa, director del CADS i moderador del debat, va explicar la rellevància 
d'aquest debat en aquesta situació sense precedents i el creixement de les desigualtats que 
s'han creat, que s'han de resoldre d'una manera sostenible. 
 
Hi van participar: Eloïse Bodin, analista política de l'Institute for European Environmental Policy 
(IEEP), que va explicar la visió d’una institució experta en la matèria; Diego Guri, subdirector de 
l'Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC), entitat membre de 
DIPLOCAT, que va exposar la visió empresarial sobre la transició verda; i Llorenç Milà i Canals, 
cap del Secretariat de la Iniciativa del Cicle de Vida del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient, amb seu a París, que va exposar la visió institucional de l'ONU al respecte.  

 
> Nous models productius contra la covid-19. 
DIPLOCAT Digital Talk, 8 de setembre 

 
El tercer DIPLOCAT Digital Talk, sobre nous models productius, es va organitzar en col·laboració 
amb els departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Amb el títol Nous models productius contra la covid-19, l'objectiu 
era veure els efectes que la covid-19 estava tenint en diferents àmbits de les nostres societats i 
obrir un debat sobre les diferents iniciatives i els nous models productius que es plantegen a 
Europa per fer front als reptes econòmics d’un món en pandèmia.   

https://diplocat.cat/ca/activitats/58/l-economia-circular-com-a-resposta-a-la-crisi-generada-per-la-covid-19
https://diplocat.cat/ca/activitats/71/la-resposta-a-la-covid-19-no-pot-ser-la-dicotomia-entre-salvar-l-economia-o-salvar-vides
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L'acte va comptar amb la participació de 
quatre responsables del disseny de 
polítiques d'estímul per a l'economia de 
diferents regions europees: Baden-
Württemberg, Provença del Sud-Alps-Côte 
d'Azur, Västra Götaland i Catalunya. 
 
La moderació de l'acte va anar a càrrec de 
l'investigador del Institutions and Political Economy Research Group (IPERG) de la Universitat 
de Barcelona, Francesc Amat. La primera ponent, Karin Scheiffele, responsable de Relacions 
Internacionals del Govern de Baden-Württemberg, va destacar la importància de la col·laboració 
a escala europea per canviar el model productiu i regular la indústria, i fer que Europa pogués 
mostrar a la resta d'economies que es pot ser industrialment competitiu amb un model productiu 
sostenible. Agnès Rampal, consellera de la regió francesa de Provença del Sud-Alps-Côte 
d'Azur, va subratllar que la crisi ha ressaltat les dificultats econòmiques i les febleses que ja hi 
havia anteriorment i que el Pla de recuperació europeu mostrava la importància de la transició 
tecnològica. Helena Holmberg, vicepresidenta del Comitè de Desenvolupament Regional de 
Västra Götaland, a Suècia, va indicar que ara era el moment per poder fer el canvi cap a una 
indústria més sostenible i que per això calia incrementar el finançament en innovació, ja que el 
sector industrial, si es perdia, no retornava fàcilment. Finalment, Natàlia Mas, secretària 
d'Economia de la Conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda, va destacar que al 
contrari del que es creu, les economies més especialitzades eren les que tenen més problemes 
en sortir de les crisis, i que per això s'havia de compatibilitzar l'especialització i la diversitat.  
 

> Cap a un nou paradigma pel sector turístic. El rol dels ens 
locals. 
DIPLOCAT Digital Talk, 16 de desembre 

 
El 16 de desembre va tenir lloc el darrer 
debat del cicle El món després de la 
covid-19, que es va centrar en el sector 
turístic. Amb el títol Cap a un nou 
paradigma per al sector turístic: el rol 
dels ens locals, el debat tenia l’objectiu 
d’analitzar la situació del sector, les 
perspectives de futur i el paper dels ens 
locals en la seva recuperació. En el 
debat hi van participar experts i treballadors del sector.  
  

https://diplocat.cat/ca/activitats/87/de-la-crisi-a-l-oportunitat-cap-a-un-turisme-innovador-sostenible-i-tecnologic
https://diplocat.cat/ca/activitats/87/de-la-crisi-a-l-oportunitat-cap-a-un-turisme-innovador-sostenible-i-tecnologic
https://diplocat.cat/ca/activitats/87/de-la-crisi-a-l-oportunitat-cap-a-un-turisme-innovador-sostenible-i-tecnologic
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Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, va presentar l’acte tot destacant la importància 
de les administracions subestatals en la recuperació econòmica i en les polítiques de promoció 
turística. Va recordar que el turisme suposa un 12% del PIB català, fet que demostra la 

importància que té el debat per a Catalunya, i els efectes 
econòmics que la crisi del sector tindrà per a l’economia.  
  
La moderació del debat va anar a càrrec de Jaume Garau, 
assessor de destinacions i empreses turístiques i professor 
associat a la Universitat de les Illes Balears, on imparteix 
l'assignatura "Governament en l'àmbit turístic: política turística i 
ambiental" del màster en Economics of Tourism. Hi van participar 
Ramune Genzbigelyte-Venturi, directora de polítiques de Turisme 
a la Direcció general de Mercat interior, Indústria, Emprenedoria i 
PIMES de la Comissió Europea; Andrew McEvoy, expert 
internacional en turisme i antic director de Tourism Australia; Anna 
Maria Sánchez Orensanz, cap de l'oficina de Màrqueting turístic 
de la Diputació de Barcelona; i Xavier Garcia, director d’Innovació 
del Gremi d’Hotels de Barcelona.  
  
 

 
 

 
> El laberint de la identitat. Convertir-nos en altres. 
6 d’octubre 
 
En aquest debat en línia, organitzat per Casa 
Amèrica Catalunya i DIPLOCAT, tres escriptors 
llatinoamericans van debatre sobre la dualitat 
cultural en la qual viuen i com aquesta sovint afecta 
la seva obra. L’acte va ser presentat per la directora 
de Casa Amèrica Catalunya, Marta Nin, i Laura 
Foraster, secretària general de DIPLOCAT, que 
van donar la benvinguda al participants. 
 
El debat va ser moderat per la professora de la 
Universitat de Barcelona i especialista en narrativa 
hispanoamericana contemporània, Dunia Gras, i 
va comptar amb la participació d’Ariana Harwicz 
(Argentina) que viu a Farnça, i considerada una de les 
escriptores més avantguardistes de la seva generació; Lina Meruane (Xile), descendent de 
palestins i italians, professora a la Universitat de Nova York, i consolidada com una de les 
escriptores llatinoamericanes més influents; i Carlos Fonseca (Costa Rica), criat a Puerto Rico, 
i actualment professor a la Universitat de Cambridge. 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/73/tres-escriptors-llatinoamericans-debaten-sobre-el-laberint-de-la-identitat
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Viure en una altra llengua, pertànyer, ser estranger, convertir-se en un altre... mentre es 
mantenen uns orígens i uns vincles identitaris, aquestes són algunes de les qüestions sobre les 
quals van debatre els participants. Tots els participants van coincidir a afirmar  que la identitat no 
és una cosa fixa i que aquesta es construeix cap endavant i no només a partir dels orígens.  
 
 
> MEDIMED 2020. Mercat de Documentals Euromediterranis. 
7-11 d’octubre 
 
El Mercat de Documentals Euromediterranis (MEDIMED) també es va 
haver d'adaptar a la situació creada per la covid-19 i davant la 
impossibilitat d'aplegar els participants a Sitges, com hauria estat la 
intenció dels organitzadors, l'edició de 2020 es va fer en línia. El 
MEDIMED és una cita reconeguda internacionalment per als 
professionals del documental, coorganitzat per l'Associació 
Internacional de Productors Independents de la Mediterrània 
(APIMED) i, per segon any consecutiu, per DIPLOCAT, amb suport 
de l'IEMed i altres entitats. 
 
L'objectiu del mercat és posar en contacte productors independents i televisions internacionals 
del món àrab i d'Europa amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi comercial i professional i promoure 
la coproducció audiovisual a la Unió Europea i als països del sud de la Mediterrània (Magreb, 
Pròxim Orient i Turquia). 
 
A l'edició de 2020 s'hi van acreditar 250 professionals de la indústria del documental, d'una 
cinquantena de països, en representació de 50 canals de televisió i 20 distribuïdores 
internacionals, a més de fons de finançament com Sundance (EEUU), Doha Film Institute 
(Qatar), Catapult Film Fund (EEU), i Jordan Film Fund (Jordània), entre altres. S’hi van presentar 
una selecció de 70 projectes de documental en fase de desenvolupament, provinents de 24 
països de la regió euromediterrània, amb un programa que incloïa presentacions, accés a la 
videoteca, un miler de reunions bilaterals i algunes activitats paral·leles. 
 
 
 

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. 
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Promoure i organitzar debats de rellevància global a 
Catalunya contribuint als mateixos mitjançant l’expertesa 
catalana en la matèria que sigui objecte de treball. 
> Diplomàcia pública en temps de pandèmia. 
2 de juliol 
 
DIPLOCAT va organitzar un debat global 
en línia sobre la manera com la 
diplomàcia pública s'hauria d'adaptar a 
situacions excepcionals com la pandèmia 
provocada per la covid-19 i quines eines 
convenia utilitzar per dur-la a terme. El 
debat també va tractar sobre la funció 
més social que pot tenir la diplomàcia 
pública amb sectors més vulnerables de 
la població, com per exemple els refugiats 
i els demandants d'asil. En el debat hi van 
participar dos grans experts 
internacionals en diplomàcia pública, Neil 
Simon, vicepresident de Bighorn 
Communications (Portland, EUA) i 
assessor en diplomàcia pública, Liz 
Galvez, professora de diplomàcia pública a l'entitat DiploFoundation, i la comissionada d'ACNUR 
a l'Europa central, Montserrat Feixas. 
 
En la inauguració, Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT, va remarcar que la 
diplomàcia pública sempre s'havia caracteritzat pel contacte humà i les relacions cara a cara, i 
que el repte seria veure com es podria continuar exercint-la en moments en què la mobilitat i el 
contacte humà es trobaven molt limitats. 
 
Per la seva part, Neil Simon, va remarcar que les eines digitals eren més beneficioses per a la 
diplomàcia pública que per a la diplomàcia tradicional, que encara era més depenent del contacte 
directe i la privacitat. Liz Galvez va destacar que els països amb més èxit per controlar la covid-
19 havien estat aquells que havien sigut empàtics i honestos amb els seus ciutadans i els havien 
fet sentir partíceps de la lluita. Per acabar, va dir que, per a ella, els tres grans àmbits d'interès 
de la diplomàcia pública en l'actualitat eren les relacions entre les elits, els intercanvis científics i 
la diplomàcia cultural. Finalment, Montserrat Feixas, va remarcar que des d'ACNUR es feia 
diplomàcia pública per mostrar les històries que s'amaguen darrere les xifres, per crear empatia 
entre els ciutadans de les nacions acollidores i impulsar l'acció dels governs, tant a l'hora de 
crear noves polítiques com per a seguir el dret internacional. 
 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/60/la-diplomacia-publica-com-a-eina-per-ajudar-a-superar-crisis-i-pandemies
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> Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-nos en la cultura dels 
altres. 
30 de setembre 
 
La relació entre les diferents regions de l'àrea euromediterrània va ser el tema de la jornada 
"Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-nos en la cultura dels altres", coorganitzada per 
DIPLOCAT i l'IEMed, juntament amb la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
La jornada es va organitzar de manera presencial al Palau de Pedralbes de Barcelona i alhora 
també telemàticament. Això va permetre, en temps de pandèmia, la intervenció dels ponents 
que eren fora de Catalunya i l’assistència d’un públic nombrós. L'objectiu era debatre i posar en 
valor el paper de les societats i les cultures mediterrànies a l'hora d'encarar els grans reptes 
globals. 
 

 
 
La jornada va ser inaugurada per diferents representants dels organitzadors: Alfonso 
González Bondia, director general d'Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat de 
Catalunya; Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de 
l’Ajuntament de Barcelona; Josep Ferré, director general de l’IEMed; i Laura Foraster, 
secretària general de DIPLOCAT. 
 
Andreu Claret, periodista i director executiu de la Fundació Anna Lindh entre 2008 i 2015, va 
moderar la primer taula, titulada “Quin futur per al diàleg entre cultures a la Mediterrània?”, amb 
la participació de l’escriptor Tahar Ben Jelloun; Nabil Al Sharif, director executiu de la Fundació 
Anna Lindh (Alexandria); i Nayla Tabbara, vicepresidenta de l’Adyan Foundation (Beirut). 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/65/conviure-a-la-mediterrania-la-interculturalitat-com-a-eina-de-dialeg
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La segona taula rodona va tractar sobre “Conviure a la Mediterrània: la interculturalitat com 
a eina” i va presentar aquells valors compartits basats en l’humanisme que ens acosten i 
possibiliten un millor diàleg. Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, fou l’encarregat de moderar-la. Hi van participar José Enrique Ruiz 
Domènec, catedràtic de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana a la UAB; Mohamed Tozy, 
director de l’Escola de Governança i Economia de Rabat, Ricard Zapata-Barrero, professor 
titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF; i Esmat Elsayed, 
cofundadora de Young Mediterranean Voices (el Caire). 
 
En la tercera taula, “La pràctica del diàleg: testimonis i propostes des del teixit associatiu 
mediterrani”, hi van participar Driss Khrouz, director general de la Fondation Esprit (Fès); 
Mercedes Giovinazzo, directora de Interarts (Barcelona); Mohamed El Amrani, president 
d’AZAHARA (Girona); i Anis Boufrika, coordinador de xarxa de la Fundació Anna Lindh (Tunis). 
El debat el va moderar la periodista Cristina Mas. 
 
Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, va ser 
l’encarregat de la cloenda de l’acte destacant el rol de Catalunya en el diàleg intercultural de la 
Mediterrània. 
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> El rol de Catalunya en la lluita contra el canvi climàtic. 5è aniversari 
de l’Acord de París. 
11 de desembre 
 
DIPLOCAT i el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) 
van organitzar un debat global en línia 
sobre El rol de Catalunya en la lluita 
contra el canvi climàtic. 5è aniversari de 
l'Acord de París. La jornada 
s’emmarcava dins la celebració del 5è 
aniversari de l’Acord, que va tenir lloc el 
12 de desembre. 
 
La benvinguda de l’acte va anar a càrrec de Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, i 
de Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, i va comptar com a moderador amb 
Miquel Royo, director general d'Afers Globals del Departament d'Acció Exterior. A continuació 
va tenir lloc la ponència central amb el títol de L'Acord de París: abast i reptes a càrrec Josep 
Garí, conseller polític de les Nacions Unides en l’àmbit del desenvolupament sostenible, qui va 
recalcar la importància de l’acord com el tractat internacional més important del segle XX, d’abast 
internacional i que ha aportat més canvis i que a posa les bases a la governança del segle XXI, 
que es basa en la universalitat: tots els països i tots els actors. 
 
Un cop acabada la ponència es va donar pas a una taula rodona amb diferents experts 
institucionals, empresarials i científics: Pep Canadell, director executiu del Global Carbon Project, 
que va aportar una visió científica; Alba Cabañas, consellera del CADS, que a aportar una visió 
empresarial; Marta Torres, investigadora sènior en clima i energia a l’Institut de 
Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals i Membre del Comitè d’Experts sobre 
Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya; i Lucas Barrero, impulsor de Fridays For Future, que 
va parlar com a representant de la societat civil. 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/85/la-crisi-climatica-i-l-economica-necessiten-respostes-conjuntes
https://diplocat.cat/ca/activitats/85/la-crisi-climatica-i-l-economica-necessiten-respostes-conjuntes
https://diplocat.cat/ca/activitats/85/la-crisi-climatica-i-l-economica-necessiten-respostes-conjuntes
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L’acte es va cloure amb un torn de preguntes en el qual es va assenyalar la importància de 
motivar tots els sectors econòmics per descarbonitzar l’economia i fer el canvi cap a l’energia 
verda i el paper rellevant de la societat civil i dels joves en els darrers anys. 
 

 

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

Durant el 2020, DIPLOCAT ha consolidat 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 
consolidat el seu perfil a Instagram, @Catalonia_diplocat, atesa la popularitat d’aquesta 
xarxa social entre la població més jove. Finalment, pensant en el contingut per a perfils 
professionals i acadèmics, DIPLOCAT també ha matingut actiu el perfil a Linkedin. Pel 

que fa als vídeos, DIPLOCAT ha deixat VIMEO per als continguts de més qualitat visual, sense 
tancar el perfil, i ha centrat totes les seves activitats digitals en la plataforma Youtube, molt més 
popular arreu del món. En aquest sentit  s’ha obert el canal “DIPLOCAT” a Youtube, on hi ha 17 
vídeos de diferents actuacions portades a terme durant el 2020. 
 
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. 
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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. Aquesta voluntat de seducció i persuasió és la 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. 

2.1. 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. 
 
 
 

Projectar 
Posicionar Catalunya al món 
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Projecció municipal: pla específic per impulsar la 
internacionalització del món local. 

> Impuls del Pla per a la internacionalització del món local. 
L’any 2020 s’ha posat en funcionament el grup de treball del món local, format per tècnics i 
electes de les diferents entitats locals que formen part de DIPLOCAT. En concret estan 
representades les institucions següents: 
 
- Diputació de Barcelona 
- Diputació de Girona 
- Diputació de Lleida 
- Diputació de Tarragona 
- Conselh Generau d’Aran 
- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de Lleida 
- Ajuntament de Tarragona 
- Associació Catalana de Municipis 
- Federació de Municipis de Catalunya  

 
En la primera reunió, que va tenir lloc el 10 de març a la seu de DIPLOCAT, es va presentar i 
debatre la proposta de Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022 que 
posteriorment es va enriquir amb les aportacions dels membres del grup de treball. El Pla va ser 
aprovat en la reunió del Ple de DIPLOCAT de 28 de juliol. 
 
La segona reunió del Grup de treball del món local es va fer el 22 d’octubre, de forma telemàtica, 
i es va fer balanç de les actuacions dutes a terme i se’n van proposar de noves per a l’any 2021. 
 
Cal destacar que, com en totes les activitats de DIPLOCAT, s’ha hagut d’adaptar la previsió 
d’activitats a les restriccions sanitàries imposades per la pandèmia de la covid-19. 
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Projecció 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. 
> Combatre el racisme mitjançant l’esport. 
10 de setembre 
 
DIPLOCAT va col·laborar amb la 
Delegació del Govern de Catalunya als 
Estats Units d'Amèrica en l’organització 
del debat en línia Tackling systemic racism 
through sport. El debat va tractar del 
problema que suposa el racisme 
actualment i com utilitzar l'esport per 
combatre’l. Hi van participar el delegat de 
la Generalitat als EUA, Isidre Sala; el 
president de l'US Soccer Foundation, Ed Foster-Simeon; el delegat del FC Barcelona als EUA, 
Xavier O'Callaghan; els exjugadors de futbol americans Charlie Davies i Saskia Webber; i la 
representant de l'AE Ramassà, Carolina Ribalta. També va comptar amb els vídeos enregistrats 
d'Araceli Segarra, membre del Consell Consultiu de DIPLOCAT, i Ricky Rubio. La moderació del 
debat va anar a càrrec de la periodista Aurora Masip.  

 
> Activitats derivades de la participació en el Consell General de 
l’any del Turisme Esportiu. 
Octubre 
 
DIPLOCAT no va participar en cap activitat relacionada amb l’any del Turisme Esportiu. Es 
preveia emmarcar una jornada sobre l’esport com a eina d’inclusió social durant la celebració del 
Congrés Mundial del Turisme Esportiu, programat a l’octubre, però tant el congrés com la jornada 
es van haver d’ajornar fims a la tardor de 2021. D'altra banda, el 4 de desembre, la secretària 
general Laura Foraster va participar en una reunió del Consell General de l’any del Turisme 
Esportiu. 
 
 
 

Projecció 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. 

https://diplocat.cat/ca/activitats/70/educacio-i-esport-combinacio-guanyadora-per-lluitar-contra-el-racisme
https://diplocat.cat/ca/activitats/70/educacio-i-esport-combinacio-guanyadora-per-lluitar-contra-el-racisme
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> Pobresa i ocupació, què volen dir les entitats del tercer sector social 
a Europa? 
8 de juliol 
 
DIPLOCAT va organitzar juntament amb les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), la jornada 
en línia Pobresa i ocupació, què volen dir les entitats del tercer sector social a Europa?. La 
inauguració de la jornada va anar a càrrec d’Alfons González Bondía, director general d'Afers 
Europeus i Mediterranis de la Generalitat de Catalunya, Xavier Puig, president d'ECAS, i Laura 
Foraster, secretària general de DIPLOCAT, i va comptar amb les intervencions d’Ana Carrero, 
cap de l'Equip per a España i Malta del Fons Social Europeu a la Direcció General d'Ocupació, 
Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea, Isabel Caño, vicepresidenta del Comitè 
Econòmic i Social Europeu, Ferran Busquets, vocal de pobresa d'ECAS i president d'Arrels 
Fundació, i Sonia Moragrega, membre de la junta d'ECAS i directora de la Fundació Intermedia. 
Marta Cid, responsable de la vocalia internacional d'ECAS i gerent de la fundació Gentis, va ser 
la moderadora de la jornada. 
 
La sessió es va plantejar com una oportunitat d'intercanvi entre representants de les institucions 
europees i de l'àmbit social català en una temàtica clau comú: la transformació social cap a la 
millora de la qualitat de vida de les persones, en un context de crisi pandèmica que ha 
incrementat encara més la necessitat d'implementar noves i urgents mesures en aquests àmbits. 
 
La jornada va servir per traslladar als responsables de les polítiques socials de la UE les 
principals preocupacions del sector social català, en un moment en què la Comissió Europea 
havia obert un període de consultes per treballar en el reforçament del Pilar europeu de drets 
socials. Les conclusions i les aportacions de la jornada es van recollir en el document Propostes 
per a una Europa més social que es va lliurar a la Comissió Europea el novembre de 2020. 
 

 

https://diplocat.cat/ca/activitats/63/les-entitats-d-accio-social-catalanes-reclamen-incidir-en-les-politiques-socials-a-europa
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> El rol de la societat civil en el sistema de Nacions Unides. Com 
participar-hi? Reptes i oportunitats per poder fer sentir la veu en 
l'àmbit multilateral. 
18 de novembre 
 
La Delegació del Govern de la Generalitat a Suïssa, en col·laboració amb la Direcció General 
d’Afers Globals, va organitzar una sessió informativa virtual on diferents entitats catalanes van 
debatre sobre les oportunitats que ofereix el sistema de Nacions Unides. 
  
L'acte virtual, amb la col·laboració de DIPLOCAT, estava adreçat a entitats de la societat civil 
que volguessin descobrir l’experiència i les bones pràctiques d’organitzacions que ja participen 
en l’àmbit multilateral. 
 
 
> Diàlegs Europa Social: Dret a l’habitatge social. Una perspectiva 
europea. 
26 de novembre 
 
DIPLOCAT i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de 
la Fundació Pere Tarrés, van inaugurar un cicle de debats anual, Debats Europa Social, amb un 
acte en línia sobre l’habitatge social. 

 
La jornada, amb el títol Dret a l’habitatge social. Una perspectiva europea, va comptar amb 
entitats i experts catalans i europeus, que van exposar la tendència de les polítiques impulsades 
a Europa i van presentar casos de bones pràctiques. La inauguració va anar a càrrec de Francina 
Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i Laura Foraster, 
secretària general de DIPLOCAT. La sessió va comptar amb les intervencions de Javier Burón, 
gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Carme Trilla, presidenta de la Fundació 
Hàbitat3 a Catalunya, Juha Kaakinen, CEO a Y-Foundation a Finlàndia, Susan Aktemel, 

https://diplocat.cat/ca/activitats/80/un-de-cada-quatre-europeus-te-greus-problemes-per-pagar-l-habitatge
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directora executiva a Homes for Good a Escòcia, i Georg Niedermühlbichler, membre del 
Parlament de l'Estat de Viena i de l'Ajuntament de Viena.  
 
 
 

Projecció cultural: donar a conèixer l’especificitat i la 
diversitat cultural catalana. 
> Campanya de comunicació BooksAndRoses. 

 
L’abril de 2020, amb bona part dels actes presencials habituals que es 
fan en el marc de la campanya #BooksAndroses cancel·lats o 
transformats en actes digitals, DIPLOCAT va 
posar en marxa una campanya internacional de 
felicitacions virtuals en el marc del projecte 

#BooksAndRoses i amb el suport del Gremi de Llibreters de Catalunya. 
Durant el dia de Sant Jordi i les hores immediatament prèvies i 
posteriors es van enviar un total de 12.126 roses virtuals. 
 
Entre els primer receptors hi va haver representants polítics com el 
president de la Generalitat, la consellera de Cultura i el d'Exteriors, i 
l'alcaldessa de Barcelona; la presidenta del Gremi de Llibreters de 
Catalunya i alguns dels llibreters estrangers que DIPLOCAT havia convidat a Barcelona per Sant 
Jordi en el passat; escriptors com Haruki Murakami i Colm Tóibín; premis Nòbel com Jody 
Williams, Mohammad Yunus, Malala Yousafzai i Martti Ahtisaari; acadèmics com Paul Preston, 
Eeva Furman i Nick Cull, i personalitats reconegudes com Desmond Tutu, Jane Goodall i Jeremy 
Rifkin. També, com a mostra d'agraïment per la seva tasca i en representació de tot el col·lectiu 
de metges i infermeres, es van enviar roses a Vanessa Estudillo, infermera de l'UCI de la Vall 
d'Hebron, el metge investigador Oriol Mitjà i l'epidemiòleg Antoni Trilla. 
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En paral·lel, es van organitzar arreu del món i per part d’una gran diversitat d’organitzadors fins 
a 32 esdeveniments a 31 ciutats de 21 països, la major part dels quals van ser actes virtuals.  
 
DIPLOCAT va posar en marxa l'any 2015 el web del projecte #BooksAndRoses com a eina de 
promoció internacional de la Diada de Sant Jordi. El web ofereix informació sobre Sant Jordi en 
diversos idiomes, un vídeo explicatiu i materials de difusió descarregables, com ara un flyer que 
enguany s'ha traduït a 17 idiomes addicionals, estant ara disponible en més de 30 idiomes. 
L’audiència del web va ser de 13.366 visites. 
 
> Setmana Sant Jordi a Nova York.  
23-25 d’abril 
 
DIPLOCAT va col·laborar amb les activitats 
virtuals organitzades per la Farragut Fund 
de Nova York durant tres dies per Sant 
Jordi, en concret del 23 al 25 d’abril. El 
tema central era “Literature in translation” 
o “Literatura en traducció”. 
 
El programa va consistir en 8 hores 
contínues de recitals, lectures i 
conferències durant els tres dies amb 
participants tant catalans com nord-
americans, així com també autors 
d’Islàndia i de Suïssa, països convidats al 
festival. Els participants eren 
majoritàriament escriptors en conversa 
amb el seu traductor i els seus lectors. 
Totes les activitats es visualitzaven des de la 
pàgina web www.santjordnyc.org  
 
El programa va tenir repercussió en les següents webs i mitjans de comunicació internacionals: 
Japan Foundation, Yahoo, La Nota Latina, Untapped cities, Newsweek, Forbes,  The Pen Pod, 
Publishers Weekly, New York Review Books, Milled, NYC GO, More Time to Travel, Iceland 
Review, Global Travel Media, Thought Gallery, Archipelago Books Newsletter, Meetup.com, 
World Editions, Trav Media i NewsBreak. A Catalunya va tenir repercussió a Vilaweb, Diari Ara, 
Exterior.Cat, Catalan News i a la web en anglès del FC Barcelona. 
 
 
 

http://www.santjordnyc.org/
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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. 

Programa de Visitants Internacional (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. 
Durant l’any 2020 i com a conseqüència de la pandèmia causada per la covid-19, es van haver 
d’anul·lar tots els programes de visitants previstos. Únicament va ser possible organitzar-ne un 
d’associat a una activitat pública i que va tenir un caràcter exclusivament telemàtic. 
 
> PVI en el marc dels Diàlegs per una Europa social. 
26 de novembre 
 
El 26 de novembre va tenir lloc la primera jornada del cicle anual de Debats Europa Social, 
coorganitzada per DIPLOCAT i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Posteriorment a la sessió, algunes entitats catalanes van mantenir reunions privades 
telemàtiques amb Juha Kaakinen, CEO a Y-Foundation a Finlàndia, i Susan Aktemel, directora 
executiva a Homes for Good a Escòcia, per tal d’aprofundir en el model finlandès i escocès. En 
total, una quinzena d’entitats van ser presents en ambdues reunions, facilitant l’intercanvi 
d’experiències i coneixements entre els participants. 
 
 

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. 

> Trobada telemàtica amb els “Casals en xarxa”.  
23 de juliol 
 
La secretària general Laura Foraster, acompanyada pel gestor de projectes Jordi Arrufat, va 
participar en una de les trobades telemàtiques regulars que amb el nom “Casals en xarxa”  
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impulsen conjuntament el Casal Català de Guayaquil, el Casal dels Països Catalans de Quito i 
el Casal Jorge Butiñá i Cardona, de Cuenca (Equador).  
 
Durant la trobada, a la qual hi van assistir representants de la majoria de comunitats catalanes 
de l’Amèrica Llatina, el coordinador tècnic del Servei de la Catalunya Exterior al Departament 
d’Acció Exterior de la Generalitat, Rafael Caballeria, així com també els delegats del Govern de 
la Generalitat a Mèxic i Argentina, es va presentar DIPLOCAT, la seva composició i el seu Pla 
de Treball, a la vegada que també es va dedicar un moment per explicar l’objectiu de la 
campanya #BooksAndRoses, que compta amb la participació de les comunitats catalanes a 
l’exterior. La trobada va acabar amb un torn de preguntes per part dels assistents a la secretària 
general, Laura Foraster.   
 
> Dissenyar el projecte Xarxa Catalunya Talent.  
 
Durant l’any 2020 s’ha continuat treballant en el projecte Xarxa Catalunya Talent, consistent en 
articular una xarxa internacional de professionals i alumni vinculats amb Catalunya, ja sigui 
perquè hi han residit en el marc de programes formatius, de recerca o laborals, o perquè hi estan 
vinculats per llegat familiar, o bé són alumnes dels lectorats de català a l’exterior. La participació 
a la xarxa seria completament voluntària i l’objectiu és crear una base de dades que vagi més 
enllà de les universitats i centres de recerca, per tal que els seus integrants difonguin el sistema 
d’innovació i educació de Catalunya, aprenguin d’altres pràctiques que s’estan duent a terme a 
l’exterior, capacitin altres membres de la xarxa i agents econòmics i socials catalans, promoguin 
Catalunya des del punt de vista econòmic i comercial i en projectin els actius i valors.  
 
El projecte, en la fase inicial de redacció, es va presentar el 6 de febrer en una trobada amb el 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), on es va demanar a les universitats que hi fessin 
aportacions. El 4 de desembre es reben algunes propostes de canvi de la Comissió de Relacions 
Internacionals del CIC, que han estat introduïdes. A partir d’aquest moment es va començar a 
presentar el projecte a altres entitats que hi participarien des de fora de l’àmbit universitari, com 
ara Acció, la Secretaria d’Universitats i Recerca, el CERCA o l’Institut Ramon Llull. En paral·lel, 
i en el marc de l’elaboració de documents de poder tou, s’han analitzat els models d’altres llocs 
d’Europa, com el País Basc, França, Alemanya, Flandes o els Països Baixos.  
 
 
 
 

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. En 
aquest any de covid-19, les activitats han tingut un caire eminentment virtual. 
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Organitzar programes de visitants internacionals (PVI) 
adreçats a periodistes. 

> PVI MEDIA Sant Jordi  
 
Aquest programa es va haver de cancel·lar a darrera hora per l’aparició de la pandèmia, un cop 
els periodistes ja havien estat seleccionats i l’agenda estava organitzada. Quan sigui possible, 
se’ls tornarà a convidar. 

Publicar articles en premsa internacional. 
> Article revista Public Diplomacy 
Juliol de 2020 
 
La revista Public Diplomacy Magazine, editada per la Universitat de 
Califòrnia del Sud als Estats Units, és la publicació de referència mundial 
en l'àmbit de la diplomàcia pública. Apareix dos cops a l'any i el número 
23 de la revista estava dedicat al tema de "L'ètica a la diplomàcia". Un 
dels articles el signava Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, 
que traslladava els valors dels castells a l'àmbit de la diplomàcia i les 
relacions internacionals. 
 
En el seu text, que porta per títol "Torres humanes de 10 metres i el poder de la confiança: 
lliçons des de Catalunya" (35-Foot Human Towers and the Power of Trust: Lessons from 
Catalonia), Foraster explica l'origen dels castells i què els fa tan únics. A partir del lema 
casteller de Josep Anselm Clavé, "Força, equilibri, valor i seny", Foraster hi afegeix altres 
valors com l'esforç col·lectiu, la inclusivitat i la confiança, molt arrelats a Catalunya i que també 
són útils a l'hora d'exercir la diplomàcia pública, sobretot aquest darrer. 
 
 
 

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  
27 de novembre 
 
Anna Bosch, periodista amb una llarga trajectòria com a corresponsal en diverses països, va 
rebre el Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2020 que concedeix l'Associació de 
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC). Com cada any, DIPLOCAT va col·laborar en la 

https://static1.squarespace.com/static/5be3439285ede1f05a46dafe/t/5efd72972af517215e330cdd/1593668272484/ETHICS+IN+DIPLOMACY+Final.pdf
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cerimònia de lliurament del guardó, que aquest cop es va fer al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya a Barcelona sense públic i amb seguiment per via telemàtica. 
 
En el seu discurs d'agraïment, Anna Bosch va repassar la seva trajectòria professional i va dir 
que, malgrat que de petita volia ser mestra, la seva vida gira des de fa molts anys al voltant de 
dues grans passions, el periodisme i l'europeisme. 
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El desplegament del diàleg i la projecció exterior són 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 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. 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 d’internacionalització. 

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. 

Formar especialistes en qüestions relatives a les relacions 
internacionals que puguin col·laborar en la projecció 
internacional de Catalunya 
> Beques en relacions internacionals 2020-2021. 
37a convocatòria 
 
La 37a convocatòria dels ajuts per realitzar estudis internacionals preveia fins a un màxim de sis 
beques per estudiar un any acadèmic de postgrau a l’estranger durant el curs 2020-2021. 
Aquesta convocatòria, amb una dotació de 150.000 euros, es va tancar el 18 de maig. L’import 
de cada ajut va ser de 25.000 euros bruts. 

Capacitar 
Fomentar la formació i 
el coneixement 
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Es van rebre un total de 65 candidatures, quedant-ne preseleccionades 47. Els estudis i 
procedència universitària de les candidatures van ser els següents: 

Estudis realitzats Universitat  
  UAB Blanquerna 

- URL UB UPF UdG TOTAL 
Global Studies   17         17 
Dret   1 1 3     5 
Empresa internacional     4       4 
Doble Grau en Direcció 
d'Empreses i Dret 1           1 
Grau en Dret i Bachelor en 
Global Governance 1           1 
Doble Grau en Ciències 
Polítiques i Dret       1     1 
Doble Grau en Dret i Economia   1         1 
Administració i Direcció 
d'Empreses (ADE) 1   1       2 
Ciències Polítiques i de 
l'Administració   1 1       2 
Relacions internacionals 2           2 
Publicitat i Relacions Públiques   1         1 
Periodisme   1         1 
Nutrició Humana i Dietètica     1       1 
Filosofia       1     1 
Traducció i Interpretació       1     1 
Història       1     1 
Estudis D'Àsia Oriental       1     1 
Estudis anglesos       1     1 
Sociologia       1     1 
Enginyeria Superior de 
Telecomunicació         1   1 
Comunicació           1 1 
TOTAL 5 22 8 10 1 1 47 

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

Becari/ària  Estudis previs  Estudis a realitzar amb la beca i centre 
Marcel Birulés Grau en Filosofia European Master in Governemnt. Universitat de 

Konstanz. 
Laia Guitart Grau en Dret LLM in Public International Law. Utrecht 

University School of Law. 
Naroa Legarra Grau en Ciència Política i Gestió 

Pública 
Master's Programme in Russian and Eurasian 
Studies. Uppsala University 

Pau Maturana Grau en Empresa Internacional Master in International Affairs. The Graduate 
Institute of Geneva. 

Aida Silveira Grau en Global Studies 
MSc in Culture and Conflict in a Global Europe. 
London School of Economics and Political 
Science. 

Daniel Toran Grau en Relacions internacionals Master in European Affairs. Institut d'Études 
Politiques (Sciences Po Paris). 

 
La reunió del jurat per decidir sobre la resolució d’aquesta convocatòria va tenir lloc de forma 
telemàtica el 10 de juliol. Formaven part del jurat Laura Foraster, secretària general de 
DIPLOCAT, que actuava com a presidenta; Màrius Martínez, vicerector de Relacions 
Internacionals en funcions a la Universitat Autòmona de Barcelona, i Maria Morras, professora 
titular d'Universitat de Literatura Espanyola a la Universitat Pompeu Fabra i antiga vicerrectora 
de Relacions Internacionals a la Universitat Pompeu Fabra. 
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> Beques en afers euromediterranis 2020-2021  
3a convocatòria 
 
La 3a convocatòria dels ajuts per realitzar estudis 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 2020-2021. Aquesta 
convocatòria, amb una dotació de 50.000 euros, es va tancar el 18 de maig de 2020. L’import de 
cada ajut era de 25.000 euros bruts. 
 
Es van rebre tres candidatures que complien els requisits. Per unanimitat, el jurat va decidir 
atorgar l’ajut a les persones següents: 
 

Becari  Estudis previs  Estudis a realitzar amb la beca 

Laia Brossa Doble Grau en Dret espanyol i Dret 
francès 

Master in European Interdisciplinary Studies. 
College of Europe, Natolin Campus (Warsaw, 
Poland) 

Ivan Hortal 
 

Doble Grau en Dret i en Ciències 
Polítiques i de l'Administració 

Master in European Interdisciplinary Studies. 
College of Europe, Natolin Campus (Warsaw, 
Poland) 
 

 
El jurat es va reunir de forma telemàtica. Van formar-ne part la secretària general de DIPLOCAT, 
Laura Foraster, presidenta del jurat, Georges Mink, Permanent Professor de l’European 
Interdisciplinary Studies Department del Col·legi d’Europa, Campus de Natolin, i Nicolas 
Nizowicz, Academic Assistant del Col·legi d’Europa, Campus de Natolín. 
 
> Presentació del Programa de beques de DIPLOCAT. Convocatòria 
2021-22. 
18 de novembre 
 
Amb motiu de l'obertura del període de sol·licituds per estudiar al Col·legi d'Europa durant el curs 
acadèmic 2021-2022, DIPLOCAT i el Col·legi d’Europa de Natolin, amb la col·laboració del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, van organitzar una sessió informativa en línia per 
presentar el Programa de beques de DIPLOCAT i el màster en Estudis interdisciplinaris 
europeus del Col·legi d'Europa. 
 
La sessió va comptar amb la participació d’Amel Hammami, alumna del programa i ajudant 
acadèmica del Col·legi d'Europa, i Elisabet Moragas, gestora de projectes sènior de DIPLOCAT. 
La sessió va tractar sobre les diferents opcions d'estudi que ofereix actualment el Col·legi 
d'Europa, així com les beques que ofereix DIPLOCAT per cursar màsters en estudis 
internacionals a l'estranger. La sessió va ser seguida per més d’un centenar d’estudiants de les 
diferents universitats catalanes. 
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Actuar com a comitè de selecció del Col·legi d’Europa 
(Campus de Bruges i de Natolín) 
Març-abril 
 
DIPLOCAT és l’entitat seleccionadora del Col·legi d’Europa 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 Natolín (Polònia). Durant els mesos de març i abril es van 
fer les proves de selecció a 15 candidats. 

Acollir estudiants que vulguin fer estades de pràctiques 
acadèmiques a DIPLOCAT 
Durant l’any 2020, DIPLOCAT va oferir un total de quatre places (dues places cada semestre) 
per realitzar pràctiques acadèmiques a l’Àrea de Projectes i a l’Àrea de Comunicació de l’entitat.  
 
Les estudiants que es van incorporar van ser Clara Hernández, Mireia Campins i Èlia Listerri del 
Grau de Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i Queralt 
Cadafalch, estudiant del Màster en diplomàcia i funció pública internacional del Centre d’Estudis 
Internacionals, entitats amb les quals DIPLOCAT manté convenis de cooperació educativa.  
 
El 14 de desembre de 2020, DIPLOCAT va signar un conveni marc amb la Universitat Pompeu 
Fabra perquè estudiants d’aquesta universitat puguin realitzar també pràctiques acadèmiques. 
Els conveni té una durada de quatre anys.  
 
  
 

3.2. Fomentar la formació i capacitació en 
l’àmbit internacional dels membres del 
consorci 
DIPLOCAT organitza cursos de formació sobre 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. 

Programa 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. 
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CICLE DE SEMINARIS SOBRE LA COVID-19 I EL SEU IMPACTE 
GLOBAL I EUROPEU  
 
DIPLOCAT i l’Institut Barcelona d’Estudis internacionals (IBEI) van organitzar una sèrie de sis 
seminaris digitals especialitzats amb diplomàtics, acadèmics i professionals de les relacions 
internacionals, per donar resposta als interrogants i reptes a nivell global que planteja la covid-
19 i els seus efectes en la política, la governança global, la democràcia i les relacions 

internacionals.  
 
Sota el títol A 
seminar series on 
the covid-19 and 
its global and 
European impact, 

els seminaris anaven adreçats, en primer 
lloc, als MDAE Alumni, per continuar la 
formació i facilitar el debat entre els 
exalumnes de les cinc edicions del Màster 
Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior 
(MDAE). Els seminaris eren oberts al 
personal del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència i 
als representats de les entitats membres de 
DIPLOCAT, incloent-hi els integrants del grup de treball per a la internacionalització del món 
local. 
 
 
> Covid-19, crisis i canvis en la Governança Global. 
30 de juny 
 
El primer seminari del cicle va ser presentat per Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, que va mostrar el seu interès en la formació i expansió dels 
professionals catalans a l'exterior. A continuació, van prendre la paraula Jacint Jordana, director 
de l'IBEI, i Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, que va remarcar que un dels eixos 
de l’acció de l’entitat és la formació en l’àmbit de la internacionalització de Catalunya. 
 
Montse Daban, graduada de la 4a edició del Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior 
(MDAE), directora científica i de Relacions Internacionals de Biocat i cap de relacions 
internacionals de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, va actuar 
com a moderadora de l’acte. El seminari va ser impartit per Nico Krisch, professor de Dret 
Internacional al Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra i expert 
en governança local i internacional. 
 
El professor Krisch va parlar dels efectes que les crisis econòmiques i de seguretat ocasionades 
per conflictes bèl·lics tenen en la governança global. 

https://diplocat.cat/ca/activitats/59/la-ue-entre-els-eua-i-la-xina-en-la-redefinicio-dels-centres-de-poder-global
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> Salut, democràcia i llibertat. Els dilemes ètic-polítics de la 
pandèmia. 
22 de juliol 
 
El segon seminari especialitzat MDAE va anar a càrrec del professor Francesc Amat, 
investigador de l’Institutions and Political Economy Research Group (IPERG) de la Universitat 
de Barcelona i Junior Leader Fellow de La Caixa, per tractar l’efecte que les crisis tenen en la 
democràcia i les llibertats.Va ser novament presentat per Jacint Jordana, director de l’IBEI, i 
Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. En aquest ocasió, Débora Miralles, graduada 
de la 1a edició del MDAE i treballadora de la Direcció General d’Anàlisi i Planificació Estratègia 
de l’Acció Exterior del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, va 
ser l’encarregada de fer de moderadora. 
 
Amat va presentar els primers resultats de l’estudi, realitzat juntament amb Andreu Arenes, Albert 
Falcó-Gimeno i Jordi Muñoz, “Pandèmia i democràcia: evidencia experimental dels dilemes de 
governança". Abans d’entrar a analitzar els resultats de l’estudi, Amat va recordar que les crisis, 
com a xoc negatiu, són una finestra d'oportunitat a les quals les democràcies no s'havien hagut 
d'enfrontar encara i era per aquesta novetat que era un element interessant a estudiar. 
 
> La covid-19 està enfortint o debilitant la dinàmica d’integració 
europea? 
28 setembre 
 
El seminari Does covid-19 strengthen or weaken European integration dynamic? el va impartir el 
professor Nicolas Levrat, director de Institut d’Estudis Globals de la Universitat de Ginebra, per 
parlar sobre l'efecte de la covid-19 en la dinàmica de la integració europea. Com en les anteriors 
ocasions, l’acte va ser introduït per Jacint Jordana, director de l'IBEI, i per Laura Foraster, 
secretària general de DIPLOCAT, que van remarcar la importància del tema del seminari en el 
context actual i el nivell del ponent. 
 
El professor Levrat va començar la seva xerrada avisant que no faria cap predicció sobre els 
efectes futurs de la crisi, sinó que es limitaria a avaluar-ne els efectes actuals. Segons Levrat, la 
crisi de la covid-19 no havia produït cap canvi en l’estructura institucional de la Unió Europea ni 
canviat res fonamental per als diferents actors, simplement havia fet aflorar els problemes i les 
debilitats que els diferents països i institucions ja tenien prèviament. 
 
En aquesta ocasió, l’encarregat de moderar l’acte va ser Aleix Cuberes i Diaz, graduat de la 
cinquena edició del MDAE i treballador a la direcció de Gabinet i Comunicació de la 
Vicepresidència 1a de la Diputació de Lleida. 
 
 
 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/68/la-gestio-de-la-pandemia-afecta-la-confianca-politica-i-social-de-la-ciutadania
https://diplocat.cat/ca/activitats/76/la-covid-ha-fet-aflorar-les-febleses-institucionals-que-ja-existien-previament-a-la-ue
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> L’impacte de les eleccions nordamericanes 2020 al món.  
19 d’octubre 
 
El quart seminari del cicle, The impact on the world of the US elections of 2020, va comptar amb 
Ambler Moss, ex-ambaixador nord-americà a Panamà (1978-1982), vice-cònsol dels Estats 
Units a Barcelona (1964-1966) i membre del Consell Consultiu de DIPLOCAT, que va abordar 
el tema de l’impacte que podrien tenir les eleccions a la presidència dels Estats Units de 2020 
en el context mundial. En l’obertura de la jornada,  Jacint Jordana, director de l'IBEI, i Laura 
Foraster, secretària general de DIPLOCAT, van destacar positivament la col·laboració entre 
ambdues entitats i van subratllat l’interès del tema del seminari en l’actualitat política 
internacional. La moderació de l’acte va anar a càrrec d’Isidre Sala, graduat de la 2a edició del 
MDAE i cap de la Delegació del Govern de Catalunya als Estats Units d'Amèrica i el Canadà. 
 
Durant la seva exposició, Moss va assenyalar que en el debat de les eleccions americanes hi 
havia dues derivades a tenir en compte: la visió interna americana i la visió internacional. 
L’exvice-cònsol, va ser contundent en descriure que la política exterior de Trump es resumia en 
dues paraules: America First. Per això, els Estats Units havien reduït les aportacions 
econòmiques a l’OMS o havien sortit dels Acords de París. Una visió unilateral de l’acció exterior 
que es contradeia amb la posició de líder del multilateralisme que els EUA havien tingut des del 
final de la Segona Guerra Mundial. Biden, per la seva banda, havia declarat que retornaria als 
Acords de París i sobretot que tornaria a unes relacions més pacífiques amb Iran, recuperant 
l’Iran Nuclear Deal. 
 
> Res serà mai més el mateix…Què passarà amb la regió 
mediterrània post covid? 
19 novembre 
 
Nothing will ever be the same again… How about the Mediterranean region post-covid? va ser 
el títol del cinquè seminari MDAE, impartit pel director del Departament de Polítiques 
Euromediterrànies de l’IEMed i  coordinador del projecte EuroMeSCo: Connecting the Dots, 
Emmanuel Cohen-Hadria. En aquesta ocasió, Jordi Arrufat, graduat de la primera edició del 
MDAE i tècnic de projectes de DIPLOCAT, va ser l’encarregat de fer de moderador. L'acte va 
ser introduït per Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT, que va destacar la rellevància 
i alhora la dificultat de respondre la pregunta del títol del seminari. 
 
Cohen-Hadria va dividir la seva exposició en quatre apartats essencials: l’impacte sanitari de la 
covid-19 a la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica); la col·lisió de les vulnerabilitats prèvies 
de la regió amb la covid-19; els efectes socioeconòmics i les polítiques dutes a terme per pal·liar-
los; i les oportunitats de futur i els projectes polítics a llarg termini. 
 
 
 
 
 
 

https://diplocat.cat/ca/activitats/79/diplocat-posa-a-debat-les-repercussions-de-les-eleccions-nord-americanes
https://diplocat.cat/ca/activitats/82/impacte-de-la-covid-19-a-l-orient-mitja-i-el-nord-d-africa-consequencies-i-oportunitats
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> Conflictes polítics i covid-19 al món. 
9 de desembre 
 
El sisè i últim seminari del cicle portava per títol Conflictes polítics i covid-19 al món. Va ser 
impartit per Laia Balcells, doctora per la Yale University (2010) i professora titular a la Universitat 
de Georgetown, especialitzada en conflictologia. L'acte va ser presentat per Jacint Jordana, 
director de l'IBEI, i Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. Jordana es va mostrar 
satisfet del desenvolupament de tot el cicle i va remarcar la voluntat de l’IBEI de continuar la 
col·laboració amb DIPLOCAT en format digital, ja que permetia arribar a més persones i tenir 
ponents internacionals sense la necessitat de desplaçaments. Laura Foraster li va agraïr la bona 
col·laboració entre les dues entitats. Lluís Rovira, director de la Institució de Centres de Recerca 
de Catalunya (CERCA) i graduat de la tercera edició del MDAE, va moderar l’acte, que per primer 
cop era obert a tots els públics i no només als exalumnes del màster. 
 
Balcells va començar la seva exposició dient que encara era molt d’hora per poder saber quin 
havia estat l’efecte real de la covid-19 sobre els conflictes. En aquest sentit, va recordar que, al 
principi de la pandèmia, António Guterres va fer una crida a aturar els conflictes armats i que 
això, sumat a les restriccions de moviment que havien dificultat el comerç armamentístic, havien 
derivat en una baixada de la conflictivitat a moltes zones, que no volia dir que hi hagués arribat 
la pau. 
 
Les dades recollides fins a l’octubre de 2020 mostraven com, des del març, s’havien reduït en 
nombres absoluts tant el nombre de batalles violentes com la violència contra civils. Tot i això, 
en nombres relatius es percebia com la violència no havia disminuït, sinó que hi havia zones 
com Àfrica i l’Orient Mitjà on fins i tot havia augmentat, en molts casos com a reacció a les 
polítiques repressives dels estats per controlar la pandèmia. La ponent va recordar que les dades 
potser no eren del tot completes, ja que les ONGs i els mitjans de comunicació que treballaven 
a la zona podien no estar plenament operatius justament per les restriccions del context de la 
covid-19. 
 
 
 

Promoure cursos de formació ad hoc: promoure la 
formació en temàtiques d’interès global, col·laborant amb 
altres entitats i institucions 
> Seminari sobre diplomàcia pública i diplomàcia digital. 
18 de maig 
 
Jordi Arrufat, gestor de projectes de DIPLOCAT, va impartir un seminari sobre diplomàcia pública 
i diplomàcia digital telemàtica adreçat als membres de la Comissió de Relacions Internacionals 

https://diplocat.cat/ca/activitats/84/la-covid-19-fa-disminuir-les-protestes-no-violentes-mentre-que-les-violentes-es-mantenen
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del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS). El seminari va ser presentat per 
Dèbora Miralles, responsable de la Comissió de Relacions Internacionals del COLPIS. 

 
Al llarg del seminari, amb una trentena d’assistents, Jordi Arrufat va començar per definir el 
concepte diplomàcia pública i com es diferencia dels conceptes de diplomàcia, propaganda i 
paradiplomàcia. Va presentar l’activitat de DIPLOCAT i seguidament va parlar de les oportunitats 
i riscs de l’anomenada diplomàcia digital, sobretot en el context de les limitacions causades per 
l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i pels algoritmes que limiten l’abast del missatge i 
les converses amb públic estranger.  
 
Acte seguit i pel que fa a la diplomàcia pública, Arrufat va mencionar exemples d’actuacions que 
es porten a terme per part d’altres entitats subestatals arreu del món i va remarcar la importància 
de la credibilitat per tal que siguin efectives. 
 
> Seminari Fons Europeus: eines i oportunitats de finançament per 
als ens locals. 
29 de setembre de 2020 al 18 de febrer de 2021 
 
El Pla per a la internacionalització del món local 2020-2022, aprovat pel Ple de DIPLOCAT el 28 
de juliol de 2020, es va marcar com a prioritària la temàtica de la Unió Europea. A fi de donar 
compliment a aquesta prioritat, i amb la voluntat d’ampliar la capacitació dels governs locals, es 
va organitzar el seminari Fons Europeus: eines i oportunitats de finançament per als ens locals, 
de 42 hores de durada, del 29 de setembre de 2020 al 18 de febrer de 2021. 
 
El Seminari s’ha coorganitzat entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) i DIPLOCAT, amb la col·laboració del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions institucionals i Transparència. 
 
El seminari anava adreçat a càrrecs polítics i tècnics del món local especialitzats en 
desenvolupament local i promoció econòmica, amb els objectius següents: 
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- Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de 

Catalunya i, en particular, de les administracions locals, després de l’aprovació de l’acord 
per a la recuperació econòmica d’Europa arran de la crisi causada per la covid-19. 

- Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a 
través dels quals s’hi pot accedir. 

- Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament 
europeu. 

- Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de 
fons europeus 2021-2027. 

- Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats 
públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu. 

- Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya. 
 
Les sessions van combinar les explicacions teòriques amb la presentació de casos pràctics de 
projectes finançats per fons europeus. Inicialment es va preveure la combinació de sessions 
virtuals amb sessions presencials, en funció de les recomanacions sanitàries, però finalment tot 
el seminari es va dur a terme de forma virtual. Unes 200 persones van formalitzar la inscripció al 
seminari, de les quals al voltant de 120-150 van seguir les sessions de forma habitual. Els 
alumnes podien obtenir un certificat d’aprofitament, un cop superat amb èxit un qüestionari final. 
  
El seminari ha comptat amb la participació de 38 experts, entre els quals funcionaris de la 
Comissió Europea, professors d’universitat, tècnics de la Generalitat encarregats de gestionar 
fons europeus, tècnics de la delegació del Govern a Brussel·les i tècnics d’ajuntaments que han 
obtingut finançament de fons europeus. Els experts han aportat una visió global sobre els 
diferents fons i les eines i instruments específics que Europa posa a l’abast de les 
administracions locals. 
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Comunicació  
Una part molt important de la projecció internacional 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 de l’entitat 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. 
 
Durant el 2020, DIPLOCAT ha llançat una nova línia de publicacions anomenada Àgora 
DIPLOCAT, que aplega els documents que són fruit de seminaris o jornades organitzades per 
l'entitat. D'aquesta manera, es facilita al públic que pugui accedir amb més facilitat al contingut i 
les conclusions dels debats promoguts per DIPLOCAT. 
 
La sèrie es va estrenar amb la publicació "El paper de la diplomàcia pública en l'era digital", que 
inclou un resum de la jornada internacional organitzada a Barcelona el maig de 2019. El ponent 
principal de la jornada va ser Nicholas J. Cull, professor i expert en diplomàcia pública de la 
Universitat de Califòrnia del Sud. 
 

El paper de la diplomàcia pública en l'era digital 
Publicació fruit de la  jornada internacional organitzada a Barcelona 
per DIPLOCAT el maig de 2019, sobre el paper de la diplomàcia 
pública en l'era digital, els diferents actors que l'exerceixen i les 
conseqüències que implica en un món globalitzat. 
 
El paper de la diplomàcia pública en l'era digital (català) 
El papel de la diplomacia pública en la era digital (castellà) 
The role of public diplomacy in the digital age (anglès) 
Le rôle de la diplomatie publique à l'ère numérique (francès) 
Die Rolle der öffentlichen Diplomatie im digitalen Zeitalter (alemany) 
 

https://diplocat.cat/ca/qui-som/publicacions/
https://diplocat.cat/ca/qui-som/publicacions/
https://diplocat.cat/ca/activitats/3/el-paper-de-la-diplomacia-publica-en-l-era-digital-models-comparatius
https://diplocat.cat/ca/activitats/3/el-paper-de-la-diplomacia-publica-en-l-era-digital-models-comparatius
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgDP1-DiplomaciaPublicaEraDigital-CA.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgDP1-DiplomaciaPublicaEraDigital-ES.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/QuadripticDiplocat_EN.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgDP1-DiplomaciaPublicaEraDigital-FR.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgDP1-DiplomaciaPublicaEraDigital-DE.pdf
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Propostes per a una Europa més social. Aportacions de les entitats 
d'acció social catalanes a la UE. 
Publicació fruit de la  jornada en línia organitzada per DIPLOCAT i 
ECAS el 8 de juliol, Pobresa i ocupació, què volen dir les entitats del 
tercer sector social a Europa?, amb l'objectiu de traslladar les prioritats 
i la realitat catalana als responsables de les polítiques socials de la 
UE. La jornada va tenir lloc aprofitant el període de consultes de la 
Comissió Europea per treballar en el reforçament del Pilar europeu de 
drets socials i en la seva implementació mitjançant un Pla d'acció 
previst per a l'any 2021. 

Propostes per a una Europa més social. Aportacions de les entitats 
d'acció social catalanes a la UE (català) 

Propuestas para una Europa más social. Aportaciones de las entidades 
de acción social catalanas a la UE (castellà) 
Proposals for a more social Europe. Executive summary (anglès) 

Propositions pour une Europe plus sociale. Note de synthèse (francès) 

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 de l’entitat i, feta la renovació del 2019, 
durant el 2020 s’ha anat actualitzant i millorant. 
Destaca la incorporació d’un apartat amb notícies 
de caire internacional dels membres del consorci 
i un apartat amb el recull de les publicacions de 
DIPLOCAT. 
 
L’audiència del web corporatiu durant el 2020 va ser de 12.049 visites (hi va haver una incidència 
en el recompte d’audiència Google Analytics des del 12/02/2020 al 17/05/2020). El 50,4% de les 
visites procedien de Catalunya, el 25,1% de la resta de l’Estat espanyol i el 23,3% de la resta del 
món. Destaquen les visites procedents d’Estats Units (4,6%), França (2%), Bèlgica (1,9%), 
Regne Unit (1,7%), Canadà (1,5%), Alemanya (1,2%) i Argentina (1%). 

https://diplocat.cat/ca/activitats/63/les-entitats-d-accio-social-catalanes-reclamen-incidir-en-les-politiques-socials-a-europa
https://diplocat.cat/ca/activitats/63/les-entitats-d-accio-social-catalanes-reclamen-incidir-en-les-politiques-socials-a-europa
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgoraDP3-EuropaSocial_ES.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgoraDP3-EuropaSocial_ES.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgoraDP3-EuropaSocial-Abstract_EN.pdf
https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/AgoraDP/AgoraDP3-EuropaSocial-Abstract_FR.pdf
http://www.diplocat.cat/
https://diplocat.cat/ca/qui-som/publicacions/
https://diplocat.cat/ca/qui-som/publicacions/
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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 2020, el perfil @Diplocat tenia 11.444 seguidors. 
 
@CataloniaPD és el compte de Twitter des d’on la institució comunica en anglès i altres idiomes 
estrangers. A final de desembre de 2020, el perfil @CataloniaPD tenia 21.335 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, 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 2020, el perfil de DIPLOCAT a Linkedin tenia 
871 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  
DIPLOCAT disposa del perfil @Catalonia_Diplocat 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 així com altres actuacions de projecció internacional de 
Catalunya. Puntualment, i amb la col·laboració de diferents membres de l’entitat, cada mes es 
difonen imatges de diferents indrets de Catalunya. A final de desembre de 2020, el perfil 
@Catalonia_Diplocat tenia 540 seguidors. 
 

DIPLOCAT als mitjans de comunicació  
Com ja s’ha dit i és ben conegut, l’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia causada per la 
covid-19, que ho ha trastocat tot. Pel que fa a la relació de DIPLOCAT amb els mitjans de 
comunicació, una de les conseqüències és que enguany no s’ha pogut dur a terme cap programa 
de visitants internacionals adreçat a periodistes. Alhora, aquesta relació també s’ha vist marcada 
pel canvi en la tipologia d’activitats que ha organitzat l’entitat, passant del presencial al virtual, i 
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pel fet que l’atenció informativa ha estat centrada a partir del mes de març en tot allò que tenia a 
veure amb la pandèmia. 
 
Com sempre, però, totes les activitats públiques de DIPLOCAT han estat anunciades i difoses 
als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. En total, s’han enviat una cinquantena 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 fet entrevistes amb mitjans com el 
diari ARA, Catalan News i el programa de ràdio Cruïlla Europa, i ha publicat un article d’opinió 
sobre els valors dels castells en l'àmbit de la diplomàcia i les relacions internacionals a la 
prestigiosa revista Public Diplomacy Magazine, tal com ja s’ha explicat en un altre apartat 
d’aquest document de balanç. Foraster també apareix al número especial dedicat a Barcelona i 
Catalunya de la publicació global The Business Year, amb seu a Londres. 
 
Podeu consultar una selecció de les notícies més destacades aparegudes als mitjans de 
comunicació sobre DIPLOCAT a l’annex d’aquesta memòria. 
 
 
 
  

http://www.diplocat.cat/
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Calendarització 
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Indicadors quantitatius i qualitatius 
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         

Bretanya, Itàlia i Estats Units. 
 Seguiment de 10 grans diaris internacionals (dos per país). 
 
Grau de coneixement de Catalunya entre l’opinió pública estrangera 
 Enquesta feta a 15 països europeus i americans: Argentina, Brasil, 

EUA i Mèxic; Alemanya, Croàcia, França, Itàlia, Països Baixos, Regne 
Unit, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Estònia i Letònia. 

 Realització d’unes 600 enquestes per país (excepte Estònia i Letònia, 300 cadascun), a un 

total de 8.400 persones. 

 Àmbits enquestats: economia, societat, cultura, esport, innovació, turisme, educació i polític. 
 
Mencions internacionals a Catalunya en diferents xarxes socials  
 Classificació dels 15 principals autors que més parlen de Catalunya a les 

xarxes socials en obert fora de l’estat espanyol per abast i nombre de 
mencions, així com també els 15 principals mitjans digitals i blogs per 
nombre de mencions. 

 Monitorització de les mencions de Catalunya a 15 països:  
EUA, Mèxic, Argentina, Brasil, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Suècia, 
Suïssa, Croàcia, Eslovènia, Letònia i Estònia. 

 Comparació de les mencions de Catalunya arreu del món excloent les que es fan des de 

l’Estat espanyol amb 5 altres entitats subestatals: Escòcia, Gal·les, Québec, Flandes i el 
País Basc. 

 
Elaboració de fitxes de poder tou 
 Focalització de la investigació en un nombre més reduït d'entitats. 

Cerca i tractament d’informació sobre 14 entitats. 6 ens subestatals, 2 
organismes privats sense ànim de lucre, 1 entitat de la societat civil i 5 
models de xarxes d’alumni. 

 
 
 

 1 enquesta 
(1 enquesta i 1 

informe) 

 

14 models 
identificats 

(20 previstos) 

 
1 informe 

(lliurament 2021) 

1 informe 
anual 

11 informes 
mensuals 
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Seminaris i trobades d’intercanvi de bones pràctiques a Catalunya 
 Participació de 28 ponents i especialistes: 7 provinents de Catalunya i 21 
de la resta d’Europa o de l’estranger. 
 Més de 500 assistents en total. 

 Temàtiques diverses: documentals euromediterranis, intercanvi cultural amb Llatinoamèrica, 
el món després de la covid-19 dels del punt de vista econòmic i mediambiental. 

 Edició de 4 vídeos amb més de 1.000 visualitzacions.  

Conclusions recollides en 4 publicacions Àgora (edició 2021). 
 
Debats de rellevància global a Catalunya 
Participació de 21 ponents i especialistes: 11 provinents de Catalunya, 8 
de la resta d’Europa i 2 dels EUA. 
 Més de 450 assistents en total. 

 Àmplia repercussió en mitjans de comunicació, amb més de 20 impactes. 

 Vídeos de les jornades disponibles al web de DIPLOCAT: 820 visualitzacions. 

 Conclusions recollides en 3 publicacions (edició el 2021). 
 
 
Eix 2 – Projectar: posicionar Catalunya al món 
 
Conferències i seminaris en els diferents àmbits 
 Multiplicació de resultats en realitzar les activitats conjuntament amb altres 

entitats (ECAS, Taula del Tercer Sector a Catalunya). 
 Col·laboració en 2 activitats amb les delegacions del Govern als USA i a 

Suïssa; una realitzada a l’estranger sobre esport i racisme. 
 2 activitats organitzades a Catalunya en l’àmbit de la pobresa i l’ocupació, i l’habitatge 

social. 
 11 ponents i especialistes participants, dels quals 7 de fora de Catalunya.  

 Més de 150 assistents en total. 

 Vídeos de les jornades disponibles al web de DIPLOCAT amb més de 1.000 
visualitzacions. 
 
Activitats de promoció de Sant Jordi a l’estranger  
 Recollits i promocionats 32 actes amb llibres i roses fora de Catalunya en 

un total de 31 ciutats de 26 països (la majoria virtuals). 

 Difusió realitzada per les xarxes socials específiques: el perfil Twitter 

@BooksRosesWorld va acabar els tres mesos de campanya amb 513 seguidors i es van 

 
6 activitats 

(3 previstes) 

 
 

3 activitats 
(3 previstes) 

1 campanya 
(1 prevista) 

 

4 activitats 
(7 previstes) 
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fer 66 piulades, la pàgina de Facebook “BooksAndRosesWorld” va acabar la campanya 

amb 367 seguidors havent fet 37 publicacions, amb més de 900 visualitzacions. 

 Es crea el 14 de febrer de 2020 una nova pàgina d’Instagram @BooksRosesWorld que 

genera 213 seguidors a partir de 16 publicacions. 

  12.126 roses virtuals enviades arreu del món des de la pàgina web 
www.booksandroses.cat. 

 
Programes de visites per conèixer Catalunya de primera mà (PVI)  
 1 activitat realitzada en l’àmbit de l’habitatge social. 

 Organització de 2 trobades telemàtiques.  

 Participació d’unes 30 persones a les trobades.  

 Participants provinents d’Escòcia i Finlàndia.  

 Tema de debat centrat en l’habitatge social.  
 
Articles en premsa internacional 
 1 article signat per Laura Foraster a la prestigiosa revista Public 
Diplomacy Magazine. 
 
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 Traj ectòria 
Europeista. 

 
Activitats per promoure la Xarxa Catalunya Talent  
 Disseny del pojecte “Xarxa Catalunya Talent”. 

 Reunions amb les principals entitats terceres involucrades: CIC, IRLL, 

Secretaria d’Universitats i Recerca, CERCA i ACCIÓ (5 reunions). 
 
Altres activitats per projectar Catalunya al món 
 1 activitat realitzada als Estats Units conjuntament amb la Farragut Fund 

de Nova York. 
 Activitat virtual mitjançant la creació d'una pàgina web específica.  
 
 
Eix 3 – Capacitar: fomentar la formació i el coneixement 
 
Beques d’estudis internacionals  
 37a convocatòria de les beques per fer estudis internacionals.  

 Atorgades 6 beques de 25.000€ cadascuna. 

 64 candidatures rebudes. 

1 article 
(1 previst) 

 

 
1 col·laboració 

(1 prevista) 
 

 

0 trobades 
(2 previstes) 

 1 activitat 
(1 prevista) 

1 convocatòria 
(1 prevista) 

 

 

 

1 programa 
(3 previstos) 
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 1 dels becaris realitza els estudis al Regne Unit, 1 a França , 1 a Alemanya, 1 a Suècia, 1 
als Països Baixos, i 1 a Suïssa .  
 4 dels becaris són de les comarques de Barcelona, 1 de Girona i 1 de Navarra. 

 4 articles en mitjans de comunicació en parlen. 
 
Beques d’estudis mediterranis   
 3a convocatòria de les beques per fer estudis euromediterranis al Col·legi 
d’Europa, campus de Natolin (Polònia). 
 Atorgades 2 beques de 25.000€. 
 2 becaris són de les comarques de Barcelona, 

 2 articles en mitjans de comunicació en parlen. 
 
Presentació del programa de beques de DIPLOCAT. Convocatòria 2021-
22 
1 presentació juntament amb el Col·legi d’Europa, campus de Natolin (Polònia). 

 Amb la col·laboració del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

 Més de 100 assistents, estudiants providents de les diferents universitats catalanes. 
 
 
Candidatures per al Col·legi d’Europa, campus de Bruges i de Natolín 
 Realitzades les proves i entrevistes a 14 candidats per estudiar al 

Col·legi d’Europa, campus de Bruges i de Natolín (Polònia). 
 
 
 
Estades de pràctiques a DIPLOCAT 
1 estudiant en pràctiques del Centre d’Estudis Internacionals (CEI) i 3 

de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la 
Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 

 2 estudiants amb pràctiques curriculars i 2 estudiants amb pràctiques extracurriculars 

 Pràctiques de 3 i 4 mesos de durada respectivament. 

 Pràctiques valorades com a excel·lents des del punt de vista del programa de treball  

(puntuació global de 9,50). 

 Pràctiques valorades com a molt bones des del punt del creixement personal i 

professional (puntuació global de 9). 

 Pràctiques valorades com a excel·lents des del punt de vista d’organització i coordinació 

(puntuació global de 9,5). 
 
 
 

1 convocatòria 
(1 prevista) 

 

 

1 convocatòria 
(1 prevista) 

 

 

 
4 estades 

1 activitat 
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Seminaris especialitzats MDAE 
 6 seminaris sobre la covid-19 i el seu impacte europeu i global. 

 Adreçats exclusivament als MDAE Alumni, al personal del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i als membres 
de DIPLOCAT. 

 2 professors participants catalans i 4 d’internacionals. 

 Els 6 moderadors pertanyents a la xarxa MDAE Alumni. 

 Més de 140 assistents. 

 6 notes amb els resultats dels seminaris. 
 
Cursos de formació ad hoc 
 Temàtiques diferents: sobre diplomàcia pública i diplomàcia digital i sobre 
Fons Europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals. 
 23 professors participants al llarg del 2020, provinents de les institucions 
de la Unió Europea, el govern espanyol, el govern català i altres entitats 
públiques i/o privades beneficiàries d’ajuts europeus. 
200 assistents al Seminari (Curs) Fons Europeus: Eines i oportunitats de finançament per als 
ens locals, tots ells provinents de l’administració local catalana. 
 La valoració del curs per part de professors i alumnes es realitza en finalitzar aquest (febrer 
2021). 
 
 
 
 

  

2 cursos 
(2 previstos) 

 

 

1 programa  
6 activitats 
(1 previst) 
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Execució del Pla de Treball 2020 
 PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 

Eix 1 – Connectar: escoltar i ser escoltats 392.300,00 € 126.383,61 € 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)  
OE 1.1. Escoltar el públic internacional 235.950,00 € 87.066,76 € 

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

60.500,00 € 18.133,06 € 

   > Monitoratge de les notícies que apareixen 
sobre Catalunya en mitjans de comunicació 
internacionals. 

60.500,00 € 18.133,06 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que la licitació que es va 
realitzar va quedar deserta i es va optar per 
realitzar un contracte menor] 

  

  1.1.2. 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. 

121.000,00 € 49.852,00 € 

   > Elaboració d'una enquesta i un informe sobre 
la percepció de Catalunya. 

121.000,00 € 49.852,00 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que el lot 2 de la licitació 
que es va realitzar, corresponent a la realització 
de l'informe, va quedar deserta i es va haver de 
dur a terme una nova licitació l’any 2021] 

  

  1.1.3. 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. 

54.450,00 € 19.081,70 € 

   > Monitoratge continu de les mencions de 
Catalunya a xarxes socials amb elaboració 
d’informes periòdics. 

54.450,00 € 19.081,70 € 
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   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que la licitació es va 
adjudicar amb retard i ha implicat que part dels 
informes es lliurin i facturin durant l'exercici 
2021] 

  

  1.1.4. 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 de models de poder tou. RP RP 

OE 1.2. Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models 
d’excel·lència 

96.350,00 € 22.168,95 € 

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

25.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Bones pràctiques “Mengem futur” a 
Brussel·les. 

8.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Visita Portugal models sindicals i polítiques 
socials. 

17.000,00 € 0 €* 

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

65.350,00 € 22.168,95 € 

Activitat sobrevinguda > DIPLOCAT Digitals Talks: El món després de 
la covid-19. Una visió descentralitzadora. 

  

 Centralització vs. Descentralització contra la 
covid-19. 

 RP 

 Deixant de banda el “business as usual”: La 
sostenibilitat al centre de la recuperació 
econòmica post covid-19. 

 RP 

 Nous models productius contra la covid-19. 0 € 4.319,70 € 

 Cap a un nou paradigma pel sector turístic. El rol 
dels ens locals. 

 RP 

Canvi títol > El laberint de la identitat. Convertir-nos en 
altres. 2.500,00 € 750,00 € 

 [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 
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 > MEDIMED 2020. Mercat de Documentals 
Euromediterranis. 

53.850,00 € 17.099,25 € 

 [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 

  

Activitat no executada > Protecció social a Catalunya. 9.000,00 € 0 €* 

  1.2.3. Impulsar l’organització d’un festival 
democràtic mediterrani. 

6.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Workshop amb We Do Democracy per a 
l’impuls del Festival democràtic. 

6.000,00 € 0 €* 

  1.2.4. Promoure aliances de DIPLOCAT i de les 
entitats membres amb homòlegs 
internacionals. 

RP RP 

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

RP RP 

OE 1.3. Potenciar la participació i contribució de les institucions i la 
societat civil en l’àmbit internacional 

60.000,00 € 17.147,90 € 

  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. 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. 

50.000,00 € 17.147,90 € 

Activitat sobrevinguda > Vídeo del Seminari Mengem Futur. Activitat 
realitzada l'any 2019. 

0€ 242,00 € 

Activitat no executada > Diàleg i democràcia com a instrument per 
resoldre conflictes. 

20.000,00 € 0 €* 

Activitat sobrevinguda > Diplomàcia Pública en temps de pandèmies.  RP 

 >  Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-
nos en la cultura dels altres. 

15.000,00 € 16.905,90 € 

Activitat sobrevinguda > El rol de Catalunya en la lluita contra el canvi 
climàtic. 5è aniversari de l’Acord de París. 

 RP 

Activitat no executada > Esport com a eina d’inclusió social. 15.000,00 € 0 €* 

  1.3.2. Incentivar i organitzar PVIs a l’estranger. 10.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > PVI a l’estranger. 10.000,00 € 0 €* 

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

RP RP 

   > Aplicat a totes les actuacions. RP RP 
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  1.3.4. Facilitar la participació de les entitats de la 
societat civil en fòrums europeus i globals 
mitjançant els ajuts DIPLOCAT. 

RP RP 

Activitat no executada > Iniciar treballs per a nova convocatòria. RP  

Eix 2 – Projectar: posicionar Catalunya al món 256.500,00 € 21.354,27 € 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)   

OE 2.1. Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de 
les entitats membres de DIPLOCAT i de la societat civil 

100.500,00 € 15.619,51 € 

  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. Projecció municipal: pla específic per 
impulsar la internacionalització del món 
local. 

15.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Jornada sobre les eines del Consell d’Europa 
per a la bona governança. 

15.000,00 € 0 €* 

  2.1.2. Projecció acadèmica, científica i tecnològica: 
aprofitar la capacitat transformadora de la 
universitat per promoure la reflexió i l’anàlisi 
de la realitat catalana a centres acadèmics 
mitjançant projectes de recerca, conferències 
i seminaris fora de Catalunya. 

28.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada >1a edició Barcelona Innovation Day. Londres. 10.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada >2a edició Barcelona Innovation Day. París o 
San Francisco. 

10.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Jornada Natolín sobre fronteres externes de la 
UE (Polònia). 

8.000,00 € 0 €* 

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

15.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Premi DIPLOCAT a la projecció empresarial. 15.000,00 € 0 €* 

  2.1.4. Projecció 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. 

  

   > Activitats derivades de la participació en el 
Consell General de l’any del Turisme Esportiu. 

RP RP 

Activitat sobrevinguda > Combatre el racisme a través de l’esport. RP RP 

  2.1.5. Projecció 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. 

27.500,00 € 11.440,71 € 
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Activitat no executada > Jornada sobre economia social. 7.500,00 € 0 €* 

   > Jornada en línia Pobresa i ocupació, què volen 
dir les entitats del tercer sector social a Europa? 

10.000,00 € 1.944,50 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 

  

   > Diàlegs per una Europa Social. Dret a 
l’habitatge social. Una perspectiva europea. 

10.000,00 € 9.496,21 € 

  2.1.6. Projecció cultural: donar a conèixer 
l’especificitat i la diversitat cultural catalana. 

15.000,00 € 4.178,80 € 

   > Campanya de comunicació Books & Roses. RP RP 

   > Setmana Sant Jordi a Nova York. 15.000,00 € 4.178,80 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 

  

      

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

118.000,00 € *€ 

  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. 

  ACTUACIONS 

  2.2.1. 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. 

93.000,00 €  

Activitat no executada > PVI amb ThinkTanks. 20.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > PVI Parlamentaris amb Delegacions. 20.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Cimera Iberoamericana de Parlaments a 
Catalunya (PARLACEN): Diàleg, integració i 
economia. 

40.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > PVI de Youtubers - Concurs de Castells a 
Tarragona. 

12.000,00 € 0 €* 

   > PVI en el marc dels Diàlegs per una Europa 
social. 

1.000,00 € 0 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 
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  2.2.2. Col·laborar amb altres entitats que disposin 
de PVIs propis. 

  

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

RP 0 €* 

Activitat no executada > Visita estudiants de l’Institut d’Educació 
Contínua Lohmar (Alemanya). 

RP  

  2.2.4. 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. 

25.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Trobada de les Agències europees en el marc 
de “EAIE2020”. 

15.000,00 € 0 €* 

Activitat sobrevinguda > Trobada telemàtica amb els “Casals en xarxa”.  RP 

Activitat no executada > Trobada anual Alumni. 10.000,00 € 0 €* 

 > Dissenyar el Projecte Xarxa Catalunya Talent. RP RP 

OE 2.3. Posicionar Catalunya als mitjans de comunicació 
internacionals 

38.000,00 € 5.734,76 € 

  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. 37.000,00 € 5.498,91 € 

Activitat no executada > PVI MEDIA Sant Jordi. 17.000,00 € 67,73 € 

   [Les despeses corresponen als costos de 
l'anul·lació de l'activitat, que estava prevista a 
l'abril de 2020, a causa de la covid-19 ] 

  

Activitat no executada > PVI MEDIA 2020. 20.000,00 € 5.431,18 € 

   [Les despeses corresponen als costos de 
l'anul·lació de l'activitat, que estava prevista al 
març de 2020, a causa de la covid-19] 

  

  2.3.2. Realitzar trobades amb corresponsals i 
periodistes internacionals. 

RP RP 

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

RP RP 

  2.3.3. Publicar articles en premsa internacional.  RP 

Activitat sobrevinguda > Article revista Public Diplomacy.  RP 

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

1.000,00 € 235,85 € 

   > Premi Ernest Udina a la Trajectòria 
Europeista. 

1.000,00 € 235,85 € 
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   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a 
conseqüència de la covid-19 l'activitat es va 
realitzar telemàticament enlloc de 
presencialment] 

  

Eix 3 –  Capacitar: fomentar la formació i el coneixement 309.429,73 € 208.603,40 € 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE)   

OE 3.1. Fomentar la formació i capacitació de la societat civil en 
l’àmbit internacional 

201.429,73 € 202.293,20 € 

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

201.429,73 € 201.638,00 € 

   > Beques en relacions internacionals 2020-2021 
(37a convocatòria). 

150.714,86 €  
 

201.638,00 € 
 
 

   > Beques en afers euromediterranis 2020-2021 
(3a convocatòria). 

50.714,87 € 

Activitat sobrevinguda > Presentació del Programa beques de 
DIPLOCAT 

 RP 

Activitat sobrevinguda > Trobada de becaris DIPLOCAT (2020-2021)  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 

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

RP RP 

  3.1.4. Acollir estudiants que vulguin fer estades de 
pràctiques acadèmiques a DIPLOCAT. 

RP 655,20 € 

Activitat sobrevinguda > Conveni cooperació educativa  655,20 € 

OE 3.2. Fomentar la formació i capacitació en l’àmbit internacional 
dels membres del consorci 

108.000,00 € 6.310,20 € 

  DIPLOCAT organitza cursos de formació sobre 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. Programa per reforçar les capacitats de les 
administracions catalanes d’impulsar 

80.000,00 € 4.500,00 € 
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projectes d’internacionalització i promoció 
exterior, adreçat al personal de les 
administracions públiques de Catalunya amb 
experiència internacional. 

   > Cicle de seminaris sobre la covid-19 i el seu 
impacte global i europeu. 

80.000,00 € 4.500,00 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 

  

  3.2.2. Xarxa MDAE alumni. 3.000,00 € 0 €* 

Activitat no executada > Debats en el marc de la xarxa MDAE alumni. 3.000,00 € 0 €* 

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

25.000,00 € 1.810,20 € 

Activitat sobrevinguda > Seminari sobre diplomàcia pública i diplomàcia 
digital. 

 RP 

Activitat no executada > Barcelona Science and Technology Diplomacy 
Summer School (IBEI i Scitech DiploHub). 

10.000,00 € 0 €* 

   > Seminari Fons Europeus: Eines i oportunitats de 
finançament per als ens locals. 

15.000,00 € 1.810,20 € 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa superior al 
15% respecte el pressupost previst i aprovat pel 
Ple de DIPLOCAT atès que com a conseqüència 
de la covid-19 l'activitat es va realitzar 
telemàticament enlloc de presencialment] 

  

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 

  Activitat no 
executada 

> Realització d’un curs en ús de xarxes socials. RP RP 
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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] 
*Activitats no executades per causa de la covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activitats de comunicació i difusió 15.000,00 € 23.343,56 € 

 ACTUACIONS 

   > Elaboració publicació jornada 
Mengem futur. 

5.000,00 € 
 

2.420,00 € 
 

   [Hi ha hagut una desviació a la baixa 
superior al 15% respecte el pressupost 
previst i aprovat pel Ple de DIPLOCAT 
atès que l'edició en paper de la 
publicació es feia l'any 2021] 

  

   > Elaboració d’altres publicacions. 10.000,00 € 9.909,90 € 

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

 7.260,00 € 
 

  Pla estratègic DIPLOCAT (2019-
2022). 

 2.649,90 € 

Activitat sobrevinguda > Document presentació DIPLOCAT.  907,50 € 

Activitat sobrevinguda > Web Books And Roses.  10.106,16 € 

      

   TOTAL 973.229,73 € 379.684,84 €  
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