EL MANIFEST DE BARCELONA
PER A UNA DIPLOMÀCIA CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA DE CIUTAT

A tots aquells qui dibuixen el futur avui,
La ciència ha esdevingut un instrument estratègic en l’àmbit de la diplomàcia i els afers
internacionals. Aquest nou paper és fruit d'una redefinició dels reptes mundials com el canvi
climàtic, la seguretat alimentària i de l’aigua, la salut global i la digitalizació. Els valors científics
com la racionalitat, la transparència i la universalitat contribueixen a millorar la governança global,
així com a generar confiança entre nacions i societats. El poder suau de la ciència estimula la
participació i el lliure intercanvi d'idees, contribuint així al progrés, la innovació i la pau.
Aquest nou ordre global, impulsat pel poder de la ciència i la tecnologia, també està definit per un
nou actor geopolític: les ciutats. El 2025, les 600 majors economies urbanes produiran el 65% del
creixement econòmic mundial. El 2050 gairebé el 70% del planeta serà urbà. Les ciutats s’erigeixen
com a nous epicentres de la innovació, transformant l'escena internacional i sobrepassant els límits
dels estats-nació. S'han convertit en els escenaris pioners en l’ús de les tecnologies emergents,
pilots del canvi científic i actors diplomàtics independents.
En aquest nou context, Barcelona ha d'assumir el lideratge. La nostra ciutat pot —i ha de— ser un
laboratori per a solucionar aquells reptes que responen a una lògica global però es manifesten a
nivell local. És l’hora de plantejar solucions innovadores al servei de la ciutat, els seus ciutadans i
la comunitat internacional en àmbits tan diversos com la transició energètica, la desigualtat, la crisi
dels refugiats, la bioètica, la ciberseguretat i l’impacte de la intel·ligència artificial en la democràcia
i els drets humans. És l’hora de mobilitzar els nostres coneixements i capital científic a favor d'una
estratègia global. És l’hora d'una nova renaixença urbana. Estem a punt.
SciTech DiploHub, Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub, és una iniciativa civil i sense
ànim de lucre liderada per un equip interdisciplinari i internacional de científics, enginyers i
professionals de les relacions internacionals, compromesos a fer de Barcelona la primera ciutat del
món en implementar una estratègia de diplomàcia científica i tecnològica. Les nostres fites són:
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1. Consolidar Barcelona com a capital de la innovació, preparada per a assolir els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (SDG) establerts per les Nacions Unides.
2. Posicionar la ciutat com a actor geopolític influent i de confiança a través de la diplomàcia
científica, obrint així el camí a altres ciutats globals compromeses a desenvolupar la seva
pròpia estratègia de diplomacia científica i tecnològica.
3. Promoure un diàleg robust i inclusiu entre la comunitat científica, les startups, els
responsables polítics, les ONGs, el cos diplomàtic, el sector privat i la societat civil per a
dissenyar i implementar l’estratègia de Barcelona en diplomàcia científica.
4. Impulsar una xarxa mundial de científics i tecnòlegs formats a Barcelona per fomentar la
cooperació internacional, situar els nostres millors actius científics a l’estranger i ajudarnos a comprendre millor i interpretar qüestions de caràcter global.
5. Esdevenir un think tank de primer nivell on el coneixement científic i la innovació es posin
al servei de les polítiques —locals i exteriors— basades en l’evidència.
Com a signants d’aquest manifest, assumim l’objectiu de posar en pràctica aquestes idees amb
responsabilitat i integritat. Aquest és el nostre compromís.
Més de 150 científics, experts en tecnologia i professionals del món polític i relacions exteriors de
primera classe mundial compromesos amb Barcelona, ja han firmat el manifest. Dona un cop d’ull
a la llista completa de signants a: www.scitechdiplohub.org/manifesto
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