
 

 

  

 
 

Els nous reptes de les ciutats globals 
  27 i 28 de setembre de 2018 
  Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 

Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
El concepte “ciutats globals” es va popularitzar durant els anys noranta per explicar el 
paper estratègic dels principals centres urbans en l’articulació de l’efervescent globalització 
neoliberal del capitalisme. En els “feliços noranta”, com Joseph Stiglitz va caracteritzar la 
dècada d’aparent optimisme i bonança del lliure mercat, algunes ciutats van sorgir com a 
unitats espacials clau que territorialitzaven els processos globals. Aquestes ciutats van 
adquirir capacitats d’operació, coordinació i control global dels fluxos de capital i d’una 
força de treball transnacionalitzada.  

Més de dos dècades més tard, l’espai transnacional ancorat a les ciutats globals ha 
canviat substancialment. La població urbana ha augmentat en més d’un 25% i ara inclou a 
la majoria de la població mundial; una crisi global ha escombrat el miratge d’una contínua 
expansió econòmica financiaritzada i ha generat una reacció i sospita popular cap a les 
promeses de la globalització. Al mateix temps, les perspectives d’una catàstrofe ecològica 
generalitzada s’han tornat més reals.  

Aquest escenari convida a interrogar-nos novament sobre la noció de ciutats globals i, en 
particular, sobre els seus models associats de governança i regulació urbana. 
L’emprenedoria urbana que ha forjat “marques ciutat” i impulsat la competència 
interurbana (tot atraient el rentisme immobiliari-financer i els “talents” insuficientment 
problematitzats de les “classes creatives” globals) també ha generat un procés de 
gentrificació planetària i ha aprofundit el desarrelament de les ciutats respecte a llurs 
entorns.  

La transformació en les condicions “glocals” encarnades en les ciutats globals plantegen 
nous reptes per als seus habitants i per a les autoritats públiques. Les reestructuracions 
escalars del sistema de governança global empenyen cap al reposicionament de les 
ciutats a diferents nivells. L’enunciació del “dret a la ciutat” subratlla, alhora, les disputes 
existents entorn l’apropiació de l’espai urbà i entorn la seva producció. En els intersticis 
d’aquests processos, nous models de desenvolupament, dins i fora del paradigmes 
culturals i de digitalització, requereixen una consideració especial. Aquest seminari 
internacional proposa abordar aquestes temàtiques urgents amb professionals, càrrecs 
electes i intel·lectuals que afronten les grans qüestions urbanes del moment.  
 
 

  ACTE PÚBLIC 
  Dijous, 27 de setembre de 2018 
 
18.00 – 18.15  Benvinguda 
  Antoni Segura, president, CIDOB 

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
 
18.15 – 20.00 Debat “Ciutats globals i segregació espacial: resistències, alternatives” 
 Modera:  Sergi Picazo, periodista, Crític 

 
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
Josep Ramoneda, periodista, filòsof i escriptor 
Teresa Caldeira, catedràtica de Planificació Urbana i Regional, UC Berkeley  

   



 

  SEMINARI INTERNACIONAL 
“Els nous reptes de les ciutats globals”  

  Divendres, 28 de setembre de 2018 
 
 09.00 Benvinguda i presentació del Programa Ciutats Globals 

David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona 
Pol Morillas, director, CIDOB 

   
 09.30 Les ciutats en la governança global 
 Modera:  Agustí Fernández de Losada, director del Programa Ciutats Globals, CIDOB 
 

 La localització de les agendes globals 
 Emilia Saiz, secretària general, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) 
  
 Diplomàcia de la ciutat a l'arena internacional 

Sheila Foster, professora de Dret i Polítiques Públiques, Universitat de Georgetown; 
presidenta del Comitè Assessor del Parlament Global d’Alcaldes  
 
Aliances territorials per implementar agendes globals 
Enrique Gallicchio, investigador associat, Universitat Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH), Uruguai 

  
          11.30 Pausa cafè 

 
 12.00 El dret a la ciutat: vers un nou paradigma urbà 

Modera:  Eva Garcia Chueca, coordinadora científica, Programa Ciutats Globals, CIDOB 
 
 Futurs urbans alternatius: reflexions des del Sud Global 
 AbdouMaliq Simone, professor, Max Planck Institute i African Centre for Cities 
 

Reclamant el dret a la ciutat 
Betânia Alfonsin, professora, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul; directora, Brazilian Institute of Urbanistic Law (IBDU) 
 
Desafiant el rentisme i la gentrificació en una ciutat global 
Katrin Schmidberger, membre de la Cambra de Representants de Berlín; portaveu 
d’Habitatge, Lloguers i Turisme 
 
Eines per a la realització del dret a la ciutat a l’Àsia 

 Anselmo Lee, director executiu, Korea Human Rights Foundation 
 

          14.00 Dinar 
 

 15.00 Nous models urbans de desenvolupament  
 Modera:  Lorenzo Vidal, investigador, Programa Ciutats Globals, CIDOB 
 

Nous models de desenvolupament econòmic per a ciutats 
Frances Northrop, directora de Comunitats i Localitats, New Economics Foundation  
 
Ciutat digital i canvi social  
Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Ajuntament de Barcelona  
 
Re-municipalitzacions i transicions energètiques  
Daniel Chavez, investigador associat, Transnational Institute 

El rol de l’economia informal 
Marty Chen, assessora sènior i antiga coordinadora internacional, WIEGO – Women in 
Informal Employment, Globalizing and Organizing 

  
         17.00  Cloenda 
  Agustí Fernández de Losada, director del Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 
         17:30  Fi del seminari  


