
PACTE PER BARCELONA. TAULES SECTORIALS. 

 

Taula cultura, internacional, educació, ciència i esports. 

 

Propostes de l’àmbit internacional. 

 

Els efectes de la situació derivada de l’emergència sanitària provocada per la 

Pandèmia del Covid-19, en l’àmbit internacional són ben diferents del que ha 

succeït en terrenys com la cultura, l’educació i l’esport, que s’han vist obligats a 

suspendre totes o la immensa majoria d’activitats, i que han quedat molt 

afectades. 

La Unió europea i la societat internacional organitzada (les organitzacions 

internacionals globals com Nacions Unides, i les seves agències 

especialitzades), així com la intensificació dels contactes de la Ciutat amb altres 

interlocutors de fora de l’Estat, siguin altres ciutats o altres administracions i 

actors, públics i privats; pot aportar a Barcelona coneixement, cooperació i 

recursos financers que contribueixin a mitigar els impactes de la pandèmia, en el 

terreny sanitari, però també econòmic, social,   cultural i de lleure  i científic 

educatiu. 

Tres mesures semblen adequades per aprofitar aquest nou marc de reptes 

oportunitats europeus/internacionals. 

 

-. Finançament per projectes de reforçament del sistema sanitari i de regeneració 

econòmica i creació d’ocupació. No sols la Unió Europea, que acaba de 

presentar un pla de recuperació “Next Generation UE”, sinó altres organismes 

multilaterals. Els projectes proposats per ciutats fan l’objecte d’una creixent 

atenció per part de la UE i d’altres organitzacions internacionals, pel seu impacte 

sobre una població nombrosa, per la seva capacitat d’innovar, i pels reptes 

d’inclusió que presenten les grans aglomeracions urbanes.   Concertar entre 

l’ajuntament i els diversos agents econòmics i socials una estratègia d’intensificar 

la preparació i la concurrència a convocatòries i licitacions. 

 

-. Intercanvi actiu de les millors pràctiques entre ciutats. Aprofitar les 

organitzacions municipalistes internacionals de les que Barcelona és membre 

actiu, o establir grups d’intercanvi amb grups de ciutats més acotats, per 

intercanviar el coneixement de les iniciatives que s’estan duent a terme i, sobre 

tot, per a generar iniciatives conjuntes i que després es puguin proposar a la UE 

i altres organitzacions internacionals pel seu cofinançament.  



 

-. Una aposta clara pel multilateralisme. Que s’ha de traduir en incrementar el 

suport i la cooperació mútua de la Ciutat a i amb  les organitzacions 

internacionals que tenen seu a Barcelona, i de manera molt destacada la Unió 

per la Mediterrània; i en promoure des la CGLU i altres organitzacions de ciutats, 

una intensificació de la relació dels govern locals amb el sistema de Nacions 

unides. Amb UN Habitat,  però també en agències que tracten problemes globals, 

que requereixen accions locals (els coneguts com GloCals) 

 

 

El Centre D’estudis Internacionals, CEI,  com a Fundació integrada per la 

fundació Bancaria “La Caixa”, la Universitat de Barcelona i el Ministeri d’Afers 

Estrangers, i de la que també és membre l’Ajuntament de Barcelona, ofereix al 

Pacte per Barcelona la seva capacitat i experiència en formació en temes 

internacionals, específicament en diplomàcia econòmica i en organitzacions 

internacionals, per a contribuir a reforçar les capacitats de planificació i gestió de 

la Ciutat en aquests àmbits. 
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