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L’Ajuntament de Barcelona i el CIDOB (Barcelona Centre for International 
Affairs) acorden centrar la recerca del Programa Ciutat Globals en l’anàlisi 
del rol de les ciutats després d’estar en primera línia en la gestió de la 
pandèmia 

La nova agenda de recerca estarà orientada a millorar la governança 
urbana en temps de pandèmia i com transitar cap a un model més 
sostenible i digitalitzat que posi les persones al centre 

“Les ciutats després de la Covid-19: nous horitzons de transformació 
urbana” ha estat el títol de l’acte que ha comptat amb la participació de la 
tinenta d’alcaldia, Laia Bonet; l’urbanista i assessor de París, Carlos 
Moreno, i del director del CIDOB, Pol Morillas 
 
L’Ajuntament de Barcelona i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), centre 
d’investigació en relacions internacionals que promou la innovació en l’anàlisi de la política global, 
han renovat el seu conveni de col·laboració centrat en el Programa Ciutats Globals i han acordat 
focalitzar la nova etapa d’aquest programa en analitzar, entre d’altres, com han de ser les ciutats 
post-Covid, com transitar cap a un model de ciutat més sostenible i digitalitzada posant a les 
persones al centre i com avançar cap a una governança internacional que incorpori les ciutats com a 
actor clau per fer front als reptes globals. 

La presentació de l’agenda de recerca revisada d’aquest programa conjunt d’estudi de les ciutats 
globals ha anat a càrrec de la tercera tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i 
Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i de Pol Morillas, 
director del CIDOB. La presentació també ha comptat amb la intervenció de Carlos Moreno, director 
científic de la Càtedra eti (Entreprenariat Territoire Innovation) de la Universitat París 1 Panthéon – 
Sorbonne, l’urbanista que assessora la ciutat de París i que ha impulsat el concepte de La ciutat dels 
15 minuts. 
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La renovació del Programa Ciutats Globals del CIDOB, que dirigeix Agustí Fernández de Losada, 
parteix de la necessitat d’analitzar l’impacte de la crisi de la Covid-19 en les ciutats i com aquestes 
han estat en primera línia en la gestió per contenir l’emergència sanitària i social i donar una 
resposta immediata a les necessitats de la ciutadania. 

https://www.cidob.org/ca/experts/agusti_fernandez_de_losada
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/ciudades_en_primera_linea_gestionando_la_crisis_del_coronavirus
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Davant d’aquesta conjuntura, l’Ajuntament de Barcelona i el CIDOB han acordat incorporar a 
l’agenda d’investigació del Programa Ciutats Globals, creat l’any 2017, les lliçons i els aprenentatges 
que han d’ajudar a millorar en el futur la governança urbana en temps de crisi. 

En concret, es reforçarà la recerca a l’entorn de principis previstos en l’Agenda 2030 com són la 
sostenibilitat, l’equitat i la innovació digital, eixos que la pandèmia ha demostrat que són clau per 
garantir la resiliència urbana enfront d’una crisi com la que hem viscut recentment. 

Així, d’una banda, s’analitzarà com promoure una transició cap a ciutats més saludables i habitables, 
on prevalgui el principi de proximitat i on els barris tornin a ser epicentres de la vida urbana. I de 
l’altre, es posarà el focus en assegurar una transició digital centrada en les persones. 

La tercera tinenta d’alcaldia Laia Bonet, ha assegurat que “la pandèmia marcarà el futur de les 
ciutats a llarg termini si es fan bé les coses i s’afronten els grans reptes socioeconòmics i ambientals 
que ha plantejat la crisi”. Per això ha defensat que “el pensament estratègic, comparat i rigorós, 
sobre les ciutats és avui més important que mai si volem sortir d’aquesta pandèmia amb un full de 
ruta sòlida cap a horitzons urbans més justos, verds i pròspers”. “Amb aquesta aposta contribuïm no 
només a seguir posicionant el CIDOB com un centre de referència internacional — i, per tant, 
posicionant Barcelona com a ciutat d’innovació i de ciència — sinó a dotar-nos d’eines importants 
per avançar cap a la ciutat que volem i que necessitem després de la pandèmia”, ha conclòs. 

Pol Morillas, director del CIDOB, ha agraït el suport de l’Ajuntament de Barcelona al Programa 
Ciutats Globals que “neix de la constatació que les ciutats són el laboratori dels principals reptes 
lligats a la globalització i que això les ha convertit en actors internacionals de primer ordre”. També 
ha destacat la feina realitzada des del CIDOB per analitzar l’impacte de la Covid-19 a les ciutats, 
posant en valor la seva capacitat de resposta i innovació, i oferint “models per repensar la ciutat i el 
futur urbà, pautes per aprendre a governar escenaris complexos i abordar la profunda recessió 
econòmica i emergència social que deixa rere seu el coronavirus”. 

L’urbanista Carlos Moreno, que col·labora amb l’Ajuntament de París en la seva estratègia de 
proximitat i l’impuls de l’anomenada Ciutat dels 15 minuts, ha basat la seva intervenció, 
via streaming, en analitzar i explorar algunes de les possibles respostes a implementar per part de 
les ciutats per reconstruir l’ecosistema urbà i aprofundir en una transició digital que situï a les 
persones al centre de les polítiques públiques. També ha analitzat els possibles escenaris pels quals 
les ciutats poden transitar per abordar la transició digital i els reptes que aquesta planteja per a 
l’organització de la feina i de la vida de les persones, posant èmfasi en la necessitat de recuperar els 
barris com epicentres de la vida urbana. 
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