
  

 

 
 
 
Cap a la recuperació i transformació 
europees: innovacions urbanes per al 
Next Generation EU  
Presentació de l’agenda de recerca 2021 del Programa Ciutats Globals del 
CIDOB 
Dimarts, 4 de maig, 16.00h – 18.00h  

Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona (sessió presencial) 

 
 

El pressupost aprovat per la Unió Europea (el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027 i el 
paquet d’estímul Next Generation) posa Europa davant d’una oportunitat sense precedents 
per avançar en un procés de recuperació i transformació socioeconòmica que situa la 
doble transició climàtica i digital i la cohesió social en el centre. Les ciutats, que han estat 
en primera línia en la gestió de la pandèmia, han de ser peces clau en aquest procés. Han 
mostrat una gran capacitat per gestionar les múltiples crisis que tenen davant seu —de 
salut pública, econòmica, social, climàtica i política— innovant en la definició de solucions 
fortament adaptades a les necessitats i aspiracions de la ciutadania. Malgrat operen amb 
recursos reduïts i, sovint, amb competències poc clares i marcs normatius altament 
burocratitzats, les polítiques que impulsen dibuixen solucions eficients i innovadores en 
àmbits tan sensibles com la mobilitat, l’espai públic, la descarbonització, l’habitatge, el 
comerç local, el turisme, la cultura o l’impuls d’ecosistemes d’alt valor afegit. Tenen, 
igualment, una important capacitat de liderar processos col·lectius que faciliten la 
implicació dels actors del territori, el sector privat, la societat civil, la ciència i la recerca, 
mobilitzant les voluntats, els recursos i el coneixement que poden aportar. 
 
Les estratègies de recuperació, transformació i resiliència que estan impulsant els estats 
membres de la UE en el marc del Next Generation EU han de contemplar aquesta 
capacitat d’innovar i definir solucions que mostren des de fa temps les ciutats europees. 
Fer-ho pot ser clau per afavorir una transformació de major impacte que transcendeixi les 
grans estructures de l’estat, les grans empreses, que vagi més enllà dels projectes tractors 
i arribi a les PIMEs, als professionals, al tercer sector, a la cultura, al comerç i als més 
vulnerables. Però les ciutats han de tenir també molt en compte que l’estímul que arriba 
d’Europa ha de servir per introduir transformacions reals, el redisseny d’aspectes sensibles 
de la vida urbana, i que caldrà superar moltes resistències i dinàmiques de funcionament 
intern, mostrant voluntat i capacitat de lideratge. 
 
El seminari es planteja com un espai de debat entre els equips del Programa Ciutats 
Globals del CIDOB i de l’Ajuntament de Barcelona, acompanyats d’experts convidats, 
dirigit a analitzar la rellevància que les innovacions urbanes han de tenir en el procés de 
recuperació i transformació; i com les ciutats —i, en concret, Barcelona— han d’aprofitar 
l’oportunitat que planteja el Next Generation EU per impulsar la recuperació social i una 
revisió a fons dels models productius que apostin per esquemes basats en la sostenibilitat, 
la inclusió i la innovació. 
 
La sessió servirà, igualment, per presentar l’agenda de recerca del Programa Ciutats 
Globals del CIDOB per a l’any 2021. Un any més, el CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona 
renoven l’acord de col·laboració que fa possible donar continuïtat al Programa Ciutats 
Globals des del 2017 i que enguany centrarà la seva recerca en estudiar el paper de les 
ciutats en la governança global i els seus principals reptes socioeconòmics i 
mediambientals.  
 



 

 
Programa  

   
 

16.00 – 16.30 Benvinguda i introducció 
Laia Bonet, tinenta d’Alcaldia d’Agenda 2030 i Transició Digital, Ajuntament de Barcelona 
Pol Morillas, director, CIDOB 
 

16.30 – 16.45 La innovació urbana com a factor clau per a la recuperació europea 
 Agustí Fernández de Losada, director, Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 
16.45 – 17.55 Debat 
 Amb la participació dels equips de l’Ajuntament de Barcelona, del Programa Ciutats 

Globals del CIDOB i altres experts convidats 
 
Bloc 1. La doble transició ecològica i digital en l’eix de la revisió dels models econòmics i 
productius locals. Modera: Hannah Abdullah, investigadora sènior, Programa Ciutats 
Globals, CIDOB 
Bloc 2. Aliances per abordar transformacions estructurals. Modera: Eva Garcia Chueca, 
investigadora sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 
17.55 – 18.00 Cloenda 

Agustí Fernández de Losada, director, Programa Ciutats Globals, CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


