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El Pla estratègic 2019-2022 va ser aprovat pel Ple del 26 de juliol de 2019. Posteriorment, el 23 de
setembre de 2020, el Tribunal Constitucional d’Espanya va dictar sentència sobre l’Acord de Govern
90/2019, de 25 de juny. En compliment d’aquesta sentència, cal considerar com a no inclòs en el text del
Pla estratègic el terme “diplomàcia pública”.

1. Presentació

“

La diplomàcia pública és el procés comunicatiu de les institucions i els actors públics i privats d’un
país amb el públic estranger per difondre’n les idees, la cultura, els actius i els valors, tot creant
un diàleg continu amb la resta del món amb l’objectiu de crear oportunitats, establir connexions i
enfortir la confiança mútua.
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat

”

De definicions de diplomàcia pública n’hi ha moltes i aquesta és una de les possibles. Tot i que no n’hi ha
cap de canònica, el cert és que totes s’assemblen, amb lleugers matisos i variacions. Després de donar-hi
moltes voltes, aquesta és la que hem adoptat al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, per
definir la tasca que fem, perquè ens agrada i ens hi sentim còmodes.
Aquesta és, per tant, la funció essencial que recull el pla estratègic que teniu a les mans (o a la pantalla) i
que guiarà les nostres actuacions durant els propers quatre anys. Unes actuacions i una missió que hem
volgut resumir en el lema “Diàleg internacional – Connectem. Projectem. Capacitem”.

Aquest pla, que presentem a continuació, té una durada de quatre anys (2019-2022) i s’ha elaborat en el
marc d’un procés obert i participatiu amb els membres del consorci, ha estat aprovat pel Comitè Executiu
de 5 de juliol de 2019 i pel Ple de 26 de juliol de 2019 que, com a màxim òrgan de govern de l’entitat, també
aprovarà anualment el pla de treball i la memòria d’activitats associats al pla estratègic.
El pla conté una descripció dels eixos de treball de Diplocat, els objectius estratègics i les actuacions per
portar-los a terme, sempre en consonància amb les prioritats marcades pels membres del consorci. És un
full de ruta, ambiciós però realista, per posicionar Diplocat com a referent internacional en l’àmbit de la
diplomàcia pública. En la seva lectura hi veureu reflectida una estratègia de diplomàcia pública catalana
com a instrument plural i transversal al servei del país.
Laura Foraster i Lloret
Secretària general
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat
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Venim de lluny, per tant, com també ve de lluny el caràcter consorcial i plural de l’entitat, que s’ha
mantingut al llarg dels anys i dels canvis de nom. Diplocat no està al servei d’un govern o d’unes persones
determinades: està al servei d’un país, Catalunya, i dels seus ciutadans i institucions.
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Ni la nostra tasca ni la nostra institució són noves. Diplocat es va crear l’any 2012 com un consorci
publicoprivat que ja tenia l’objectiu de construir ponts entre Catalunya i la resta del món i facilitar que
hi transitin persones, idees i projectes en ambdues direccions. Alhora, el Diplocat de 2012 era hereu
del Patronat Catalunya Món (2007) i anteriorment del Patronat Català Pro Europa (1982), una entitat
pionera en les relacions catalanes amb la UE.

2. La diplomàcia pública i el rol de Diplocat

“

La diplomàcia pública és massa important com per deixar-la només en mans dels estats nació o
governs subestatals. Tothom s’hi hauria d’implicar, tots hi tenim el nostre rol.
Nicholas J. Cull, University of Southern California (2019)

”
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Catalunya, com a actor subestatal, ha de jugar un paper rellevant en l’àmbit global i això comporta, avui en
dia, desenvolupar una acció exterior complementària a la diplomàcia clàssica, ja que els governs han deixat
de ser els únics protagonistes del diàleg internacional.
En plena era digital, els governs no estatals, les empreses, les universitats, les ciutats i ens locals, els
moviments socials i la pròpia ciutadania tenen cada vegada un rol més destacat en la governança global
d’un món interconnectat. Tothom té possibilitat de connectar fàcilment amb altres ciutadans d’arreu del
món. A la vegada però, degut precisament a aquest augment del flux d’informació i de les comunicacions
digitals, creix també la necessitat d’establir canals i punts de trobada presencials per tal d’establir relacions
de confiança amb diferents actors.
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Conscient d’aquesta nova realitat, Diplocat recull una àmplia pluralitat de veus de Catalunya, alhora que
desplega les eines de la diplomàcia pública, tant les tradicionals com les més actuals, per apropar la societat
civil i les institucions del país a l’exterior. L’objectiu és escoltar i ser escoltats per tal que, d’aquesta manera,
s’estableixin ponts de diàleg durables en el temps i es generin relacions de confiança entre actors catalans
i internacionals.
La naturalesa consorcial de Diplocat, amb una composició diversa i transversal, el converteix en
l’instrument d’acompanyament adequat de tots aquells actors de la societat civil de Catalunya que tenen
vocació d’implicar-se i participar en els grans debats internacionals. Aquests actors, de fet, ja exerceixen
diplomàcia pública i aporten la seva expertesa i els seus coneixements per construir una societat més justa,
pacífica, democràtica i sostenible. La imatge de Catalunya és la suma de les múltiples imatges que aquests
projecten.
Sens dubte, una de les tasques d’aquesta nova etapa és
la d’explicar millor el valor afegit del consorci, acostantlo als membres i reforçant-lo com a espai de confluència
d’institucions i societat civil. Cal que sigui una entitat
entesa com una porta al món, la millor eina per conèixer
i intercanviar bones pràctiques internacionals en tots
els àmbits en què Catalunya és o vol ser capdavantera,
com l’empresarial, el científic, l’acadèmic, l’associatiu, el
turístic, el social i del tercer sector, l’esportiu, el cultural
i el mediambiental, entre d’altres. Diplocat ha de poder
acompanyar tots els actors de la societat catalana que
vulguin ser presents en l’àmbit internacional i ajudarlos a assolir els seus objectius, creant, sempre que sigui
possible, espais de col·laboració i associació entre ells.

Diplocat ha de poder acompanyar
tots els actors de la societat
catalana que vulguin ser presents
en l’àmbit internacional i ajudarlos a assolir els seus objectius,
creant, sempre que sigui
possible, espais de col·laboració i
associació entre ells.
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Durant el procés de liquidació de l’entitat, fruit de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part
del govern espanyol el mes d’octubre de 2017, i en els
primers mesos de represa l’any 2019, un cop el nou
Govern català decideix tornar-la a activar, es constata
que no hi ha una idea clara de què és i què fa Diplocat,
en part com a conseqüència del desconeixement
del concepte mateix de diplomàcia pública. Aquest
concepte, que forma part del nom i de la marca del
consorci, porta sovint a confusió. Un dels motius és
que la doctrina no és unànime en aquest àmbit. Si bé
la definició de diplomàcia pública està més o menys
acceptada entre els experts, no hi ha cap document
amb autoritat absoluta sobre la resta que ofereixi una
definició al respecte. Pel que fa als actors, qui la pot
exercir i els seus límits, encara hi ha més confusió.

En definitiva, la diplomàcia pública
és el procés comunicatiu de les
institucions i els actors públics
i privats d’un país amb el públic
estranger per difondre’n les idees,
la cultura, els actius i els valors,
tot creant un diàleg continu amb
la resta del món, amb l’objectiu
de crear oportunitats, establir
connexions i enfortir la confiança
mútua.
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Per dur-ho a terme, Diplocat promou un model participatiu i transparent i un major grau d’implicació
dels membres del consorci i del Consell Consultiu, amb qui ja s’inicia el febrer de 2019 un procés de
reflexió conjunta per recollir els seus interessos i expectatives, ara plasmats en aquest pla estratègic. En
el marc d’aquest procés de reflexió, conjuntament amb els membres, ben aviat s’evidencia la necessitat
d’explicar què és la diplomàcia pública, qui la pot exercir i les eines que té al seu abast.

És per aquest motiu que el 3 de maig de 2019 Diplocat organitza la jornada “El paper de la diplomàcia
pública en l’era digital. Models comparatius”. D’una banda, la jornada dona el tret de sortida a la represa
d’activitat del consorci després d’una aturada forçosa de més d’un any. De l’altra, permet abordar què és
la diplomàcia pública, així com les bones pràctiques i eines que utilitza. Les idees i aportacions que s’hi fan
també han estat integrades en aquest pla estratègic.
Una de les primeres definicions del concepte de diplomàcia pública la fa a principi dels anys 60 Edmund
Gillion, degà de la Fletcher School of Law and Diplomacy a la Tufts University, quan s’estableix el centre
Edward R. Murrow de diplomàcia pública. Segons ell, “la diplomàcia pública es distingeix de la diplomàcia
tradicional en el fet que comporta la interacció no només amb governs sinó principalment amb individus
i organitzacions no governamentals. És més, les activitats de diplomàcia pública sovint presenten molts
punts de vista diferenciats representats per individus i organitzacions americanes privades, a més del punt
de vista oficial del govern”.
La diplomàcia pública està relacionada amb el denominat soft power (poder tou), concepte creat a final dels
anys 80 pel professor Joseph Nye, de la Universitat de Harvard, que el defineix com l’habilitat d’aconseguir
el que un pretén mitjançant la seducció i no mitjançant la coerció o el pagament. Segons Nye (1990), el
poder tou d’un país es basa principalment en la seva cultura, els seus valors polítics i la seva política exterior.
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En l’evolució del concepte trobem que altres acadèmics com Crocker Snow Jr. (2005), director interí del
Centre Edward R. Murrow, diu que la diplomàcia pública ha anat més enllà del terreny governamental
per afegir altres actors, com els mitjans de comunicació, les corporacions multinacionals, les ONGs i les
organitzacions confessionals, com a participants actius dins de l’àrea d’actuació de la diplomàcia pública.
Bruce Gregory (2011), antic director del Public Diplomacy and Global Communication Institute de la
George Washington University, destaca que “la diplomàcia pública ha esdevingut una eina utilitzada per
estats, associacions d’estats i per alguns actors subestatals o no estatals amb l’objectiu de comprendre
cultures, actituds i comportaments, de construir i gestionar relacions, d’influir pensaments i mobilitzar
accions per promoure els seus interessos i valors”.
També el Govern espanyol, en la seva estratègia d’Acció Exterior de l’any 2015, hi dedica una secció
destacant la següent reflexió: “En los primeros años del siglo XXI estamos asistiendo a un fenómeno
ya visto en capítulos anteriores de esta estrategia, la nueva capacidad de influir de los individuos que
procede de la posibilidad de transmitir sus acciones y opiniones a una audiencia de cientos de millones
de personas que pueden reaccionar cambiando el curso de la agenda política nacional o internacional”
(MAEC, 2015, p.134).

Més recentment, en el discurs inaugural de la
conferència “El paper de la diplomàcia pública
en l’era digital”, Nicholas J. Cull, catedràtic de
diplomàcia pública a la University of Southern
California, defineix la diplomàcia pública com les
“accions que porta a terme un actor per gestionar
l’entorn internacional mitjançant la interacció
amb el públic estranger” (Cull, 3 de maig de
2019). El mateix Cull també diu que l’exercici de
la diplomàcia pública suposa escoltar als altres
i treballar amb ells conjuntament per tal de
desenvolupar una relació de comprensió mútua.
En definitiva, la diplomàcia pública és el procés
comunicatiu de les institucions i els actors
públics i privats d’un país amb el públic estranger
per difondre’n les idees, la cultura, els actius i els
valors, tot creant un diàleg continu amb la resta
del món, amb l’objectiu de crear oportunitats,
establir connexions i enfortir la confiança mútua.

Segons un estudi recentment publicat pel British Council titulat Wales Soft Power, Barometer 2018
(McClory, 2018), hi ha dues forces primàries que estan empenyent cada cop més els governs regionals
i les ciutats cap a la pràctica de les relacions internacionals. En primer lloc, la globalització i la creixent
interdependència que comporten les relacions econòmiques internacionals. Les regions i les ciutats
competeixen entre elles per atraure capital, talent, turistes i exportacions. Per tant, necessiten fer sentir
les seves veus en la formulació de les normes i lleis internacionals, a la vegada que volen contribuir a trobar
solucions davant dels grans reptes globals. En segon lloc, cada cop més, hi ha un traspàs de poder dels
governs estatals cap a actors no estatals, com les regions i les ciutats. Com a resultat, la interacció amb
públics internacionals deixa de ser un privilegi i passa a ser una necessitat.
Efectivament, els darrers anys s’ha pogut observar
com el fenomen de la diplomàcia pública ha arrelat de
forma significativa en altres entitats subestatals com
són el Quebec, Flandes, Groenlàndia o Escòcia. Per tant,
Catalunya no és ni l’únic ni el primer actor no estatal a
desenvolupar tasques de diplomàcia publica. De fet,
a Catalunya la diplomàcia pública l’exerceixen una
multitud d’actors, que inclouen les ciutats, les entitats
acadèmiques, esportives, culturals, empresarials, els
hubs sectorials i, fins i tot, els mateixos ciutadans.

A Catalunya la diplomàcia pública
l’exerceixen una multitud d’actors,
que inclouen les ciutats, les entitats
acadèmiques, esportives, culturals,
empresarials, els hubs sectorials i,
fins i tot, els mateixos ciutadans.
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A la vista de les definicions, el concepte de diplomàcia pública es diferencia clarament de la diplomàcia
tradicional, on predominen les relacions entre estats-nació per facilitar la comunicació entre ells i
aconseguir la conclusió de tractats internacionals per a la consecució d’interessos comuns. En canvi, la
diplomàcia pública implica l’acció que pot exercir una entitat, ja sigui el ministeri d’afers exteriors d’un
estat, una organització no governamental o una entitat subestatal, sobre una altra comunitat exterior amb
la finalitat d’influir en el seu posicionament, percepció o opinió pública.
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La projecció de la imatge de Catalunya i la generació d’una opinió pública positiva a l’estranger repercuteixen
directament en la capacitat d’atracció d’inversions, coneixement, institucions i persones, alhora que
contribueixen a establir i consolidar relacions d’amistat i confiança amb la resta del món.

3. Metodologia
Com ja s’ha dit, el principal actiu de Diplocat és el seu caràcter plural i transversal. Per tant, és del tot lògic
que, a l’hora d’elaborar aquest pla estratègic, es faci comptant amb el punt de vista i la col·laboració de tots
els membres del consorci. No s’entendria altrament. Forma part de l’esperit fundacional de Diplocat i la
voluntat és de mantenir-ho també en aquesta nova etapa. Només així es pot garantir que l’entitat continuï
sent una eina de país, transparent, diversa i transversal, al servei de la internacionalització.
L’elaboració del pla es realitza en quatre fases:

Informació i comunicació
Entre els mesos de febrer i maig de 2019, es mantenen contactes bilaterals amb les entitats
membres de Diplocat per explicar-los que un nou pla estratègic marcarà l’activitat de l’entitat
els propers quatre anys i demanar-los que hi facin totes les aportacions que considerin
convenients. El mateix es fa amb els membres del Consell Consultiu de Diplocat.
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Anàlisi i pluja d’idees
El dia 3 de maig de 2019, Diplocat convoca a Barcelona una jornada internacional de treball sobre
el paper de la diplomàcia pública en l’era digital. L’objectiu és tant clarificar el mateix concepte de
diplomàcia pública, que s’utilitza sovint de manera errònia o esbiaixada, com analitzar casos de
bones pràctiques i examinar diferents models de diplomàcia pública sectorials. A la jornada hi
participen experts de diversos àmbits i la conferència inaugural va a càrrec de Nicholas J. Cull.
A partir de les aportacions fetes pels membres del Ple i del Consell Consultiu i del contingut
de la jornada del 3 de maig, s’elabora un primer esborrany de pla estratègic, que se sotmet a
consideració dels membres del Ple el dia 6 de juny. Allà es demana la participació dels assistents
per elaborar una anàlisi sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) de
Diplocat, que permet valorar millor la viabilitat i idoneïtat del pla estratègic. En paral·lel, el
text de la proposta es fa arribar als membres del Consell Consultiu per si volen fer-hi alguna
aportació addicional.

Desenvolupament i redacció
Un cop els membres del Ple avalen l’enfocament i les línies generals de l’esborrany de pla
estratègic, durant el mes de juny es procedeix al desenvolupament i redacció, sobretot pel que
fa als eixos de treball, objectius estratègics i actuacions concretes a dur a terme.

Revisió, aprovació i disseny
El pla estratègic de Diplocat 2019-2022 és aprovat pel Comitè Executiu, reunit el 5 de juliol de
2019, i pel Ple, reunit el 26 de juliol de 2019.

4. Criteris de desplegament del
pla estratègic i temàtiques a tractar
A l’hora de desplegar els objectius estratègics i concretar les actuacions a realitzar, Diplocat ha de vetllar
per:
Involucrar les entitats membres del consorci en totes les actuacions que desplegui i
promoure la col·laboració entre elles. Alhora, Diplocat implicarà sempre que sigui possible
altres entitats i institucions, que amb la seva expertesa ajudin a dur a terme les actuacions
programades.
La participació es vehicularà, entre d’altres, mitjançant la creació de grups oberts de treball:
A l’entorn de plans sectorials propis, com ara el del món local, o aliens, com ara els d’Europa i
del Mediterrani del Govern.
A l’entorn de determinades activitats.

Centrar-se, en la mesura del possible, en aquells temes que han estat considerats
prioritaris per la gran majoria de les entitats membres del consorci, per la seva transversalitat
i interès per al país. Per una banda, hi haurà aquelles temàtiques estratègiques identificades
com a grans debats globals, i per una altra, aquelles en què Catalunya és pionera o aspira a
ser-ho.
Entre els grans debats globals s’inclouen:
Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible.
Nova economia, formació i mercat de
treball.
Moviments humans, demografia, cohesió
social i interculturalitat.
Populisme i respecte de drets
fonamentals.

Entre els temes en què Catalunya és o vol ser
referent s’inclouen:
Coneixement científic, tecnològic i de la
salut.
Emprenedoria i startups.
Economia social i associativa.
Capacitat d’atracció i organització de
grans esdeveniments.
Turisme sostenible.

Les temàtiques estratègiques a tractar marcaran els països i les àrees geogràfiques d’actuació prioritaris,
partint de la base que l’entorn natural de Catalunya és Europa i la Mediterrània.
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Utilitzar les eines clàssiques de la diplomàcia pública, com ara els programes de visitants
internacionals (PVIs), l’intercanvi de bones pràctiques, l’organització d’activitats públiques, la
promoció de la capacitació i la interacció amb els mitjans de comunicació.
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Fer un esforç de descentralització i tenir més present el conjunt del territori. Segons la
temàtica a tractar, els grups de treball es reuniran fora de Barcelona. També les actuacions han
de buscar un equilibri, sobretot atès que 30% dels membres de Diplocat són entitats locals
que representen tot el país. En aquest sentit, Diplocat disposarà d’un pla específic adreçat al
món local.

5. Elements filosòfics

“

El poder amb els altres pot ser molt més important que no pas el poder sobre els altres.
Joseph Nye, Harvard University (2001)

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

”

Col·laborar a posicionar Catalunya com un actor
internacional de primer ordre, on les institucions
públiques i privades contribueixin a fer del país
un referent en diferents àmbits, projectin la seva
imatge a l’exterior i ajudin a construir una societat
internacional més justa, pacífica, democràtica i
sostenible.
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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 d’acord amb
la legislació actual, basant-se sempre en el compromís ètic que guia el conjunt de les
actuacions.

6. Elements analítics
Anàlisi DAFO
Qualsevol projecte ha de mesurar els elements disponibles per assolir els objectius plantejats. L’anàlisi
DAFO de Diplocat serveix per identificar les debilitats i fortaleses de l’entitat i les oportunitats i amenaces
de l’entorn en el qual actua. Aquesta anàlisi ajuda a formular estratègies guanyadores per a la consecució
de la missió i l’assoliment de la visió a llarg termini.
El següent DAFO és el resultat d’un procés participatiu endegat durant la reunió de treball amb els
membres de Diplocat del dia 6 de juny.

Fortaleses

Debilitats

Estructura consorcial sòlida, diversa i
transversal amb impacte internacional.

Confusió a l’entorn de la marca, la missió i la
diversitat d’actuacions realitzades.

Equip motivat, multidisciplinari i multilingüe.

Organització erosionada per l’intent de
dissolució.
Autocensura.

Reputació assolida mitjançant actuacions de
qualitat consolidades en el temps.

Marc normatiu i vinculació amb
l’administració: procediments rígids i
burocràtics.

Àmplia xarxa de relacions internacionals i a
Catalunya.

Entitat

Recursos humans: equip limitat.

Amenaces

Consens dels actors en la necessitat d’exportar
reputació i imatge exterior.

Atacs i campanyes de desprestigi contra
l’entitat.

Diplomàcia pública i diplomàcia 3.0 com a eina
de projecció exterior i d’interlocució directa.

Desinformació (fake news).

Potencial institucional, empresarial, acadèmic,
científic, tecnològic i social.
Voluntat de posicionament de Catalunya en els
reptes europeus globals d’un món canviant.
Les entitats membres del consorci com a
agents multiplicadors amb les seves actuacions
i xarxa de contactes.

Barreres institucionals.
Manca de reconeixement i visibilitat dels ens
subestatals.
Catalunya percebuda com a conflicte.
Coneixement insuficient de llengües
estrangeres.
Cert risc de duplicitat en actuacions que ja
duen a terme altres entitats.

Potencialitat del binomi marca Barcelona (pol
d’atracció) i marca Catalunya (societat plural,
oberta, emprenedora i compromesa).
Localització geogràfica estratègica.

Inestabilitat política i econòmica.

Entorn
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Oportunitats
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Àmbit d’actuació transversal i multisectorial.

7. Elements operatius
Eixos de treball, objectius estratègics i actuacions
Eix 1

Objectius estratègics

Connectar

1.1 Escoltar el públic internacional.

Escoltar i
ser escoltats

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

Objectius estratègics

Projectar
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Posicionar Catalunya
al món

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

Objectius estratègics

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
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Capacitar

Fomentar la formació
de la societat civil

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.

Diàleg internacional
Connectar
Comunicació
Col·laboració
Projectar

Descentralització
Focalització

Capacitar
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Escoltar i ser escoltats

Connectar

Eix 1
CONNECTAR: ESCOLTAR I SER ESCOLTATS

“

La base d’una bona diplomàcia pública sempre ha de ser escoltar. (...) En diplomàcia pública, escoltar
vol dir interactuar amb un públic estranger extraient-ne informació i analitzant-la amb l’objectiu
d’incorporar-la a la presa de decisions i línies d’actuació.
Nicholas J. Cull, University of Southern California (2019)

”

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
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Una part clau de la diplomàcia pública, si no la més important de totes, és la capacitat d’escoltar el públic
al qual es vol aportar una visió del món. Molts cops, i com a resultat d’escoltar, s’ha d’adaptar la manera
de relacionar-se amb el món per arribar al màxim d’actors influents. És en aquest context en el qual els
missatges unidireccionals difícilment tenen cabuda si pretenen ser creïbles. Catalunya ha de buscar el
reconeixement aportant valor afegit als problemes compartits i generar amb altres actors internacionals
un relat i una estratègia comuna per tal d’afrontar reptes supranacionals. Això permetrà a Catalunya
posicionar-se a primera línia i ser més competitiva en un món global.
Per fer-ho, cal escoltar el món per identificar on es pot exportar el coneixement i l’experiència, en els
àmbits en què Catalunya és o vol ser capdavantera, o per aprendre d’altres models d’èxit per fer-la més
competitiva en aquells en què no ho és. Només mirant el món com un tot i promovent els actius i valors
propis es podrà competir en igualtat de condicions. En aquest sentit, pot ser de gran ajuda l’expertesa dels
membres del Consell Consultiu de Diplocat.

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

Actuacions
1.1.1 Monitoritzar com els mitjans de comunicació internacionals perceben Catalunya en les seves
diferents vessants.
1.1.2 Conèixer la percepció de Catalunya entre l’opinió pública estrangera per saber com se la valora.
També analitzar què es valora del país en àmbits concrets (economia, turisme, cultura, esport,
recerca, governança, etc.) com a eina per poder dissenyar tant polítiques específiques com la
comunicació exterior, així com una futura estratègia de reforç de la marca país.
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.
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.
- 16 -

Objectiu estratègic
1.2 Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d’excel·lència

Actuacions
1.2.1 Organitzar programes de visites fora de Catalunya per conèixer de primera mà casos de bones
pràctiques i experiències d’interès.
1.2.2 Promoure seminaris i trobades d’intercanvi de bones pràctiques a Catalunya amb experts
internacionals.
1.2.3 Impulsar l’organització d’un festival democràtic mediterrani.
1.2.4 Promoure aliances de Diplocat i de les entitats membres amb homòlegs internacionals.

Objectiu estratègic
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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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
1.3.1

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.

1.3.2

Incentivar i organitzar PVIs a l’estranger.

1.3.3

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

1.3.4

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

1.3.5

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

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
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Indicadors anuals
Monitorització de mitjans

Percepció de Catalunya

1 informe

1 enquesta inicial l’any 2019 i 1 enquesta al
final de la vigència del pla l’any 2022

Imatge de Catalunya a partir de dades
demoscòpiques de diverses fonts

Social listening

1 informe

1 informe

Elaboració de fitxes de poder tou

Visites d’estudi fora de Catalunya

3 fitxes

2 visites

Trobades de bones pràctiques a Catalunya

Debats globals a Catalunya

2 trobades

1 activitat

PVI a l’estranger

Difusió digital

1 programa a partir del 2020

1 informe

Línies d’ajuts i subvencions
1 convocatòria a partir del 2020
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Posicionar Catalunya al món

Projectar

Eix 2
PROJECTAR: POSICIONAR CATALUNYA AL MÓN

“

El poder tou o soft power és l’habilitat d’influir en les preferències dels altres.
Joseph S. Nye, University of Harvard (1990)

”

La gran diferència entre el poder dur i el tou, els famosos hard i soft power de Joseph Nye, és que mentre
l’un mira de convèncer per la força i la repressió, l’altre ho fa amb la seducció i la persuasió. La diplomàcia
pública és un dels instruments principals d’aquesta voluntat de seducció i persuasió, en aquest cas al servei
de la projecció exterior de Catalunya.
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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.

Objectiu estratègic
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.

Actuacions
2.1.1 Diplomàcia municipal: establir un pla específic per impulsar la internacionalització del món local
2.1.2 Diplomàcia 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.
2.1.3 Diplomàcia econòmica i empresarial: ajudar el món econòmic i empresarial a promoure
l’economia catalana i els seus valors a l’estranger.
2.1.4 Diplomàcia esportiva: ajudar les entitats esportives a promoure els valors de l’esport català al
món, entenent l’esport com a eina de cohesió i de projecció internacional.

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

Objectiu estratègic
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.
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.
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 (Xarxa Barcelona/Catalonia Alumni).
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2.2 Promoure el coneixement de Catalunya entre experts, institucions i generadors d’opinió

Objectiu estratègic
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.

Actuacions
2.3.1 Organitzar PVIs adreçats a periodistes.
2.3.2 Realitzar trobades amb corresponsals i periodistes internacionals.
2.3.3 Publicar articles en premsa internacional.
2.3.4 Col·laborar amb associacions de periodistes i mitjans de comunicació que treballin per donar a
conèixer Catalunya al món.
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Indicadors anuals
Conferències i seminaris fora de Catalunya
en els diferents àmbits

Premi Diplocat a la diplomàcia empresarial

2 activitats

1 edició

Web Books&Roses

PVIs propis o en col·laboració amb altres
entitats

1 campanya

2 PVIs a partir del 2020

Xerrades a grups

PVIs adreçats a periodistes

4 xerrades

2 PVIs

Qüestionari de valoració dels participants dels
PVI

Articles en premsa internacional

1 per cada PVI

2 articles

Col·laboracions amb associacions de
periodistes i mitjans de comunicació
2 col·laboracions
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Fomentar la formació de la
societat civil

Capacitar
Eix 3

Eix 3
CAPACITAR: FOMENTAR LA FORMACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL

“

Avui en dia, la tecnologia digital ens permet escoltar la societat civil de manera directa. Els governs
ja no són l’única veu de l’esfera internacional, per la qual cosa és millor conceptualitzar la diplomàcia
pública com un acte de capacitació. Quina veu dins la meva comunitat serà la més convincent per a
l’audiència amb la qual vull connectar?
Nicholas J. Cull, University of Southern California (3 de maig de 2019)

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

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

Actuacions
3.1.1 Formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals que puguin col·laborar
en la projecció internacional de Catalunya.
- Ajuts per fer estudis internacionals en universitats estrangeres.
- Ajuts per fer estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d’Europa de Natolín (Polònia).
3.1.2 Estudiar la viabilitat d’un programa d’ajuts perquè estudiants estrangers facin estudis de
postgrau a universitats catalanes.
3.1.3 Actuar com a comitè de selecció del Col·legi d’Europa (Campus de Bruges i de Natolín).
3.1.4 Acollir estudiants que vulguin fer estades de pràctiques acadèmiques a Diplocat.

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

3.2.1 Organitzar un Programa Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior per reforçar les capacitats de
les administracions catalanes d’impulsar projectes d’internacionalització i promoció exterior,
adreçat al personal de les administracions públiques de Catalunya amb experiència internacional.
3.2.2 Crear la xarxa MDAE alumni.
3.2.3 Promoure cursos de formació ad hoc: promoure la formació en diplomàcia pública o d’altres
temàtiques d’interès global, col·laborant amb altres entitats i institucions.

Objectiu estratègic
3.3 Promoure les habilitats en xarxes socials com a eina de projecció exterior de Catalunya
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.
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Actuacions
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Indicadors anuals
Beques estudis internacionals

Beques estudis mediterranis

1 convocatòria

1 convocatòria

Beques per a estudiants estrangers

Comitè selecció Col·legi d’Europa

1 convocatòria a partir del 2020

1 convocatòria

Estades de pràctiques a Diplocat

Qüestionari de valoració de les estades de
pràctiques

3 estades

1 per a cada estada

Programa Executiu en Diplomàcia i Acció
Exterior

Qüestionari de valoració dels participants del
MDAE

1 avaluació en acabar la 5a edició
1 nova edició cada 2 anys

1 per a cada estudiant

Creació xarxa MDAE alumni

Formació ad hoc

1 activitat

2 cursos

Qüestionari de valoració dels participants dels
cursos
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1 per a cada curs

Coneixements en xarxes socials
1 activitat

8. Avaluació i indicadors d’assoliment
dels objectius
Més enllà de la tradicional publicació de memòries d’activitat anuals, ja fa anys que les organitzacions i les
empreses, primer les privades i després les públiques, han incorporat indicadors com a mètode per valorar
el grau d’assoliment dels objectius plantejats. Quan una entitat té un pressupost que prové bàsicament de
cabals públics, com és el cas de Diplocat, fer balanç i retre comptes és gairebé un deure moral, per explicar
als ciutadans com s’han gestionat els seus diners. Però és que, a més, la mesura al llarg del temps d’aquests
indicadors és una gran ajuda a l’hora de prendre decisions i elaborar estratègies futures.
En aquest sentit, Diplocat inclou per primer cop una sèrie d’indicadors quantitatius en aquest pla
estratègic, que han de permetre per una banda valorar la feina feta, en àmbits com la internacionalització
de la societat civil o la formació i capacitació, i per una altra disposar d’un element més per marcar camins a
seguir en el futur. En aquelles activitats que ho permeten també s’inclouen indicadors qualitatius, com ara
enquestes de valoració dels participants dels PVIs, del MDAE i altres cursos, i de les estades de pràctiques.

No cal dir que la percepció exterior de Catalunya depèn de múltiples variables, sobre les quals Diplocat
no té cap marge d’influència. Com en el cas dels indicadors més directes, però, els resultats que aboquin
tant la monitorització com l’enquesta de percepció han de permetre, a Diplocat i segurament també a
alguns dels membres del consorci, elaborar estratègies i polítiques d’internacionalització i comunicació
més adequades.

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
Diàleg internacional – Connectem. Projectem. Capacitem.

Com que aquest objectiu sembla també de màxim interès, aquest pla estratègic preveu, entre les actuacions
del primer eix, la posada en marxa de dos instruments molt ambiciosos que han de permetre avançar en
aquest sentit. En primer lloc, la monitorització de la manera com els mitjans de comunicació internacionals
informen sobre Catalunya. La segona eina és una enquesta de percepció de Catalunya a l’opinió pública
estrangera, que permeti conèixer quins actius són més valorats a fora i quins menys. Aquesta enquesta es
faria, com a mínim, al principi de la vigència del Pla estratègic (2019) i es repetiria al final del mateix (2022).
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Si mirar de valorar o examinar les diferents actuacions definides en aquest pla estratègic a partir
d’indicadors és una tasca complexa però viable, la complexitat augmenta si l’objectiu s’amplia i el que es
mira d’analitzar és quin és el grau de coneixement de Catalunya a l’estranger i amb quins valors positius o
negatius s’associa.

9. Comunicació i informació corporativa
Com ja s’ha explicat, una part molt important de la diplomàcia pública consisteix en escoltar, però també
en ser escoltat o fer els possibles perquè els altres t’escoltin. És per això que la comunicació és un element
primordial de Diplocat. A banda d’explicar els valors, la missió i la visió de l’entitat, també s’utilitza de
manera contínua i transversal en totes les àrees i eixos de treball de l’entitat.
Totes les activitats del Consell es difonen a premsa, xarxes socials i altres mitjans de suport digital, com a
mínim en català i en una llengua estrangera. Aquelles activitats susceptibles de ser interessants per a les
entitats membres els són comunicades perquè hi puguin participar i fer-ne difusió. Alhora, tota entitat que
col·labori en les activitats de Diplocat o sigui destinatària d’una ajuda o subvenció, està obligada a fer-ho
públic. Forma part, també, del compromís amb la transparència.
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Aquests propers anys, Diplocat vol centrar part dels esforços a subratllar el caràcter consorcial i
independent respecte del Govern i explicar a què es dedica l’entitat. La percepció que té la població catalana
en general, i els creadors d’opinió en concret, sobre l’activitat del consorci sovint és esbiaixada i hi ha cert
desconeixement de les diverses iniciatives de diplomàcia pública que s’impulsen des de l’entitat. A partir
de l’aprovació del pla estratègic, Diplocat incorpora un lema per associar-lo a la seva marca que servirà per
identificar els tres grans eixos de treball: “Diàleg internacional - Connectem. Projectem. Capacitem”.
Les actuacions en l’àmbit comunicatiu es recolliran en un pla de comunicació anual, associat al pla de treball.
El pla de comunicació incidirà especialment en el reforç de la comunicació amb les entitats membres i en la
difusió de les seves activitats d’àmbit internacional.

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
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Contacte amb els mitjans
Diplocat manté una actitud proactiva per estar en contacte amb els mitjans de comunicació, amb especial
èmfasi en els corresponsals i periodistes estrangers. Totes les activitats públiques són anunciades i difoses
als mitjans de comunicació i a les xarxes socials mitjançant convocatòries i notes de premsa. S’atenen les
peticions concretes d’informació, contactes i entrevistes dels mitjans de comunicació, tant catalans com
estrangers. Quan es considera oportú, s’organitzen PVIs especialment adreçats a periodistes i creadors
d’opinió. Sempre que es pugui, s’interactua amb els periodistes estrangers en el seu propi idioma.

Pla de comunicació digital
El pla de comunicació digital és un document que recull les línies d’actuació en aquest àmbit, particularment
en xarxes socials, prenent com a referència les línies mestres del pla estratègic de Diplocat. Aquestes línies
d’actuació marquen el contingut mínim, les interaccions que es poden dur a terme, el tipus d’actuacions
amb cada instrument i els objectius a assolir. El pla es revisa i actualitza en funció de l’entorn canviant en
l’àmbit digital. Les parts més destacades d’aquest pla de comunicació digital són les que fan referència al
web, els perfils de Twitter, la dinamització digital amb antics estudiants i becaris i el programa Catalonia
Data.
Web
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 difondre internacionalment la realitat de Catalunya, com per informar i retre comptes davant
la ciutadania catalana de les iniciatives i actuacions que impulsa el consorci. El web és l’element
central de suport de les xarxes socials del Consell i es renovarà d’acord amb el nou pla estratègic

de l’entitat, tot incorporant un apartat amb notícies de caire internacional dels membres del
consorci.
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, sempre que aquestes tinguin un caire internacional. @
CataloniaPD és el compte que s’utilitza per a altres llengües, bàsicament l’anglès.
LinkedIn
S’utilitzarà aquesta eina 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, va associada 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’utilitzarà
per generar, intercanviar i difondre coneixement vinculat a la diplomàcia pública, així com
oportunitats formatives i laborals. Els tres tipus d’usuaris seran els qui hagin 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).

S’actualitzarà i es farà difusió de documents de presentació de l’entitat i de país i d’un breu vídeo corporatiu.
A més, en casos puntuals i per a aquelles activitats que puguin interessar a un públic més ampli, s’editaran
publicacions monogràfiques. L’objectiu és disposar de materials de difusió corporativa visualment atractius,
que puguin servir per comunicar eficaçment als diversos públics la naturalesa, els objectius i els resultats
de les actuacions de Diplocat.
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.
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Publicacions i materials de difusió
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Catalonia Data
Amb l’objectiu de projectar millor els atributs i les potencialitats de les entitats membres de
Diplocat i per tal de connectar Catalunya de forma més satisfactòria amb agents internacionals,
es portarà a terme una recollida, presentació i difusió de dades i fites assolides per les entitats.
Aquestes dades es presentaran en forma de quadres i gràfiques digitals comparatives, amb
l’evolució al llarg dels anys i en comparació amb altres entitats de l’exterior. Quan escaigui, es
demanarà als membres del Consell que aportin aquelles dades que permetin mostrar el seu
lideratge en un àmbit determinat.

10. Òrgans de govern i entitats membres
de Diplocat
Òrgans de govern
La pluralitat de la institució es reflecteix en la participació de representants de les diferents entitats
membres als òrgans de govern de Diplocat.

Ple
Òrgan superior de govern.

Comitè Executiu
Òrgan de govern permanent.

Secretaria General

Pla estratègic del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 2019-2022
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Responsable d’executar les decisions d’ambdós òrgans i d’impulsar i dirigir l’activitat de la institució.
D’altra banda, i mantenint la vocació de transversalitat, Diplocat compta amb un Consell Consultiu integrat
per persones de reconegut prestigi internacional en diferents àmbits.

Entitats membres del consorci
Institucions públiques
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

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

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

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

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona
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Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu

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