Barcelona té l’oportunitat de consolidar-se com una ciutat rellevant en un món on les ciutats són ja els
principals motors de canvi, progrés, innovació i desenvolupament. Aquesta és una oportunitat per a la
que portem temps preparant-nos com a ciutat i que no podem deixar escapar. És per això que dues
institucions de la societat civil, compromeses des dels seus inicis amb la ciutat i el seu futur, el Cercle
d’Economia nascut als anys 50 i Barcelona Global nascuda el 2012, ajunten les seves voluntats per
compartir reflexions i agendes que contribueixin a ajudar la nostra ciutat a fer el salt global que tots
necessitem.
Des de la seva fundació, en la dècada dels 50 del passat segle, Barcelona ha estat una prioritat per al
Cercle d’Economia. Al llarg d’aquestes dècades, el Cercle s’ha compromès amb la seva ciutat en
conjuntures ben diferents, des de l’aïllament i endarreriment dels 50, al creixement dels 60 i 70, fins a
arribar al moment clau de la seva història amb motiu dels JJ .OO de 1992. Un esdeveniment que va
suposar una projecció global de la ciutat que l’ha consolidat entre les més rellevants del món en
aquests darrers 25 anys.
Segurament, el fet que millor simbolitza aquest compromís del Cercle, és l’edició, el 1973, del
llibre L’àrea metropolitana de Barcelona. Gestió o caos. Una aportació a la necessària ordenació i
planificació del territori barceloní en aquells anys de transformació històrica, i un document que es va
constituir en referència durant dècades.
Sent molt diferents les circumstàncies, Barcelona es troba avui en un moment singular, que recomana
una nova aproximació en profunditat a la seva realitat i projecció futura.
El 2012 es posa en marxa Barcelona Global amb la missió de fer de Barcelona una de les millors
ciutats del món per al talent i l’activitat econòmica a través del compromís i la transversalitat dels seus
socis, i amb una clara orientació a l’acció a través del seu lema “make it happen“. Des d’aquesta
premissa Barcelona Global impulsa el desenvolupament de projectes en àmbits de ciència,
emprenedoria, cultura, turisme i impacte social.
Per tot això, és un honor per a ambdues entitats, Barcelona Global i Cercle d’Economia, organitzar
conjuntament un procés de reflexió i propostes sobre el moment actual i els escenaris de futur de la
seva ciutat.
Això, donat que després de 25 anys des dels seus Jocs, Barcelona s’enfronta a l’enorme repte de
seguir posicionada com una ciutat de referència en un món extraordinàriament dinàmic i que, cada
vegada més, pivota sobre les seves grans àrees metropolitanes. Però si aquest era ja motiu suficient
per a una reflexió en profunditat, els esdeveniments polítics que s’estan succeint a Catalunya situen
Barcelona en una posició d’especial risc, i obliguen encara més a aquest debat, obert i plural.
Contribuir a això és el gran objectiu del Cicle Pensar Barcelona i és per aquest motiu que ens plau
convidar-te a les Sessions que trobaràs en el revers d’aquesta comunicació.
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CICLE PENSAR BARCELONA
15/03 / Inauguració del cicle "Pensar Barcelona", a càrrec de Gonzalo Rodés, President de Barcelona Global
i Juan José Brugera, President del Cercle d’Economia.
15/03/ Barcelona, la cultura i les seves prioritats, amb Jordi Amat, Filòleg i escriptor, Marta Gili, Directora
del Jeau de Paume de París i Ricard Solé, Professor d’investigació ICREA a la UPF, moderats per Josep
Ramoneda, Filòsof, escriptor i periodista
22/03/ Barcelona i el seu govern, amb Jordi Hereu, President d’IdenCity, Miquel Nadal, Secretari Executiu a
la FIA i Mariona Tomàs, Professora de Ciència Política a la UB, moderats per Juan-José López Burniol,
Vicepresident del Cercle d’Economia
12/04/ La Barcelona de l'emprenedoria, amb Timo Buetefisch, Cofundador i CEO de Coltra, Agustín Gómez,
Cofundador i CEO de WallaPop i Yolanda Pérez, Directora de BStartup, Banc de Sabadell, moderats per Aleix
Valls, Conseller Delegat i cofundador de Liquid Co
25/04/ La Barcelona de la ciència, amb Caterina Biscari, Directora del Consorci Sincrotró Alba, Andreu MasColell, Professor del Departament d’Economia de la UPF i Exconseller d’Universitats i Recerca i d’Economia,
Lluís Torner, Director de l’ICFO i Catedràtic de la UPC i Montserrat Vendrell, Sòcia a Alta Life Sciences,
moderats per Teresa García-Milà, Directora de la BCN Graduate School of Economics i Vicepresidenta del
Cercle d’Economia
07/05/ La Barcelona dels visitants, amb Michael Goldenberg, Director General - Value Retail Spain / Group
Corporate Director – Value Retail PLC, Luis Roig, Director General del Grupo Regina Hoteles i Constantí
Serrallonga, Director General de Fira de Barcelona, moderats per Pau Guardans, Vicepresident de Barcelona
Global i President de Único Hotels.
10/05/ Barcelona i el seu urbanisme, amb, Jordi Julià, Director de Transfer Enginyeria, Juan Carlos Montiel,
Arquitecte i Sots Director General de Barcelona Regional i Maria Sisternas, Cofundadora i CEO de Mediaurban,
moderats per Ramón García-Bragado, Advocat i Soci de Miliners
17/05/ La Barcelona dels millennials, amb Christian Rodríguez, Fundador i CEO de ByHours, Marc Soler,
Fundador de 21buttons i Cecilia Tham, Fundadora de MOB Makers of Barcelona, moderats per Javier Creus,
Fundador d’Ideas for Change
07/06/ Els límits de Barcelona, amb Enric Batlle, Arquitecte i fundador de Batlle Roig, Núria Marín, Alcaldessa
de l’Hospitalet de Llobregat i Oriol Nel·lo, Geògraf i Professor a la UAB, moderats per Lluís Recoder, Advocat i
Soci Assessor a KPMG Espanya
20/06/ Ciutats en transformació, amb Edward Glaeser Economista, Professor a Harvard University
09/07/ De Barcelona al món, amb Marian Puig, President d’Isdin i Colin McElwee, Cofundador de
Worldreader, i Helena Guardans, Directora de Sellbytel, moderats per Javier Faus, Cofundador i CEO de
Meridia Capital
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