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1.1.- METODOLOGIA I FONTS DE INFORMACIÓ

L'objectiu principal d'aquest apartat és contextualitzar el cas de la ciutat de Girona en el seu
marc territorial, i fins i tot ampliant-ne la mirada. En la seva aplicació pràctica es realitza una
selecció de possibles territoris i ciutats que poden ser susceptibles de generar aliances
estratègiques amb Girona en diferents àmbits de coneixement.
Per a l’elaboració d’aquest apartat s’han utilitzat diferents fonts d'informació. En primer lloc,
s'ha realitzat una recerca acadèmica en els diferents articles de revistes científiques de
diferents branques, així com de llibres per tal de poder disposar d'un marc conceptual teòric
que ens dibuixi el possible paper de Girona. En aquest marc, també s'ha realitzat una recerca
dels principals indicadors que poden ser comuns amb altres ciutats. També s'ha realitzat un
escaneig de les diferents xarxes en les que actualment participa la ciutat, i quines són algunes
de les que podrien realitzar més interessants.

1.2.- MARC TERRITORIAL. VISIÓ GLOBAL

A partir de l’anàlisi del inventari de recursos i del context actual de la ciutat de Girona i de les
opcions de finançament a nivell europeu, sobretot, s’han identificat una sèrie de ciutats amb
les que, per similitud o per sinèrgies compartides, Girona podria establir vincles de cooperació
i col·laboració.
Aquestes ciutats es presenten classificades per àmbits geogràfics, enlloc de per temes, doncs
moltes d’elles comparteixen diversos àmbits de treball en comú.
Els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de fer la cerca de les possibles ciutats, sabent
que en poden quedar moltes altres fora, han estat els següents:
En primer lloc, la ubicació, s’han buscat ciutats europees i ciutats per diferents àmbits, per
exemple, a banda i banda dels Pirineus (pensant en projectes de cooperació transfronters) o
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de l’àmbit Mediterrani. Per això, també, s’ha pensat, només amb la cooperació amb altres
països europeus i no fora d’aquest àmbit.
També s’han tingut en compte, ciutats amb una població similar, que siguin capital d’alguna
regió, en les que el sector serveis sigui un dels actius més importants, al mateix temps que s’ha
tingut en compte l’entorn. Girona és una ciutat en un entorn clarament turístic que incideix en
la manera de ser i de fer de la ciutat. També s’ha pensat en ciutats comercials.
En aquest línia, Jordi (2014) apunta que tot i que un temps enrere semblava que els centres
comercials perifèrics guanyarien la partida al comerç urbà tradicional, els estudis més recents
asseguren que aquest model està entrant en decadència per l’auge de la compra on-line i el
retorn al comerç de barri. L’oferta cultural, el patrimoni arquitectònic, la identitat local, la
barreja d’usos, la densitat humana, l’espontaneïtat o l’atracció turística són valors més que
suficients per garantir la viabilitat del comerç urbà si aquest es sap adaptar a les tendències
actuals.
D’acord amb el Pla estratègic de Cultura de la ciutat de Girona (2010) el paper que juga aquest
sector en la ciutat és important en diversos àmbits, però alguns relacionats amb el patrimoni
(centre històric) o el teatre prenen especial rellevància. Per tant, s’han buscat ciutats que
tinguin característiques similars des del punt de vista de l’espai urbà patrimonial (per reptes de
gestió) o un llegat històric comú. També s’han inclòs aquelles ciutats amb reconeguda
importància en l’àmbit teatral.
En l’àmbit cultural, la ciutat de Girona ja ha participat en alguns projectes a nivell europeu, de
la mà d’algunes de les institucions culturals de la ciutat:
Bòlit Centre d’Art Contemporani ha liderat un projecte transfronterer basat en la creació
artística contemporània.
L’Escola de música de Girona ha participat en un projecte de promoció i preservació de la
rumba catalana com a patrimoni musical de l’espai Català Transfronterer, en el que hi
participen les ciutats de Perpinyà i Girona i que s’ha concretat en la Setmana de la Rumba
Catalana que es va celebrar el passat mes d’abril.
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament ha participat i participa
en diversos projectes Europeus de posada en valor del patrimoni documental, digitalització i
preservació, com per exemple els programes ATHENA PLUS (Acces to Cultural Heritage
Networks for Europeana) (2013-2015), el PREservetion FORMAts for culture information
(2013-2017) o el InterPARES Trust – Itrust (2013-2018).
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A més, la ciutat de Girona participa en xarxes temàtiques culturals com la Xarxa de ciutats per
l’educació o la Xarxa de cinemes europeus (de la mà del Cinema Truffaut).
En aquesta mateixa línia, s’ha tingut en compte el fet universitari. Girona és una ciutat
universitària. Tal com apunten Vicente, Carreras i Rigall (2007), la situació actual es caracteritza
per una especial demanda de complicitat entre les universitats i els seus entorns. Les
universitats tenen un paper central en la generació i atracció de coneixement i esdevenen un
vehicle necessari de projecció dels entorns on s’ubica per inserir-los en xarxes de relacions que
d’altra banda no serien possibles.
Un altre element que s’ha tingut en compte ha estat la gastronomia. En una comunicació
presentada el 2014 en el Congrés de Turisme Gastronòmic de Barcelona organitzat per la
Unitwin (càtedra UNESCO de Cultura i Desenvolupament), Aulet, Marín, Mundet i Vidal
apuntaven que Girona (com a regió i ara com a ciutat) s’ha posicionat en els darrers anys com
a centre de prestigi internacional en l’àmbit de la gastronomia; primer de la mà de Ferran
Adrià i el Bulli i ara de la mà dels germans Roca i El Celler de Can Roca. I no només es tracta
d’aquests restaurants, en la demarcació hi ha 15 restaurants més amb estrelles Michelin i, en
aquest context, no es pot oblidar el paper que juga l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Girona .
A més, cal mencionar, també, la tendència a la revalorització del producte local que es
produeix de manera generalitzada en tot el territori i que ens porta a una situació en la que la
gastronomia pot ser un motor dinamitzador de la producció local i el comerç.
En la línia de buscar possibles col·laboradors entre les ciutats europees, també s’han tingut en
compte els projectes que s’han desenvolupat o s’estan desenvolupant en l’àmbit europeu i les
xarxes a les que es pertany. De totes les xarxes a les que es pertany, s’ha escollit algunes de les
ciutats amb les que ja s’ha treballat, o aquelles que tenen més potencialitat, sempre a escala
Europea. Les línies en les que s’han basat les col·laboracions són, sobretot, en el
desenvolupament del que es coneix com a ciutats intel·ligents (sostenibilitat, mobilitat i noves
tecnologies). En l’àmbit de la promoció econòmica s’han desenvolupat dos projectes
relacionats amb la formació de docents en l’àmbit de les noves tecnologies i les bones
pràctiques.
En l’àmbit del desenvolupament local, algunes de les xarxes en les que es participa són:


La Xarxa de ciutats europees cap a la sostenibilitat (adopció del Programa Agenda
Local 21)

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

3



EU CORE NET CITIES Platform (reforç de les xarxes de ciutats i les xarxes transeuropees
de transport)



European Cities Marketing (xarxa d’oficines de turisme i Conventions Bureau amb
l’objectiu de compartir expertesa)



EUROTOWNS (Xarxa de ciutats mitjanes europees, per promoure la cooperació i
l’interncanvi d’experiències; és una de les més actives)

A mode de visió global i seguint les descripcions per àmbit geogràfic que es descriurà
seguidament, es presenta el següent quadre resum de les dades obtingudes amb les principals
ciutats amb resultats vinculants els quals es detallaran amb precisió a continuació:
Quadre: Resum principals ciutats proposades

País

Espanya

Ciutat

Palma

Població

Xarxes que

(aprox.)

comparteixen

de 400.000

Mallorca

Red

de Entorn turístic

Juderías

de

Espanya
Eivissa

140.000

Àmbits

Patrimoni
Universitat
Entorn turístic
Patrimoni
Comerç

Baracaldo

100.000

Importància del sector
serveis i comerç
Palau de Congressos
Gastronomia

San Sebastian

190.000

Gastronomia
Comerç
Entorn turístic
Palau de Congressos
Esdeveniments i cultura
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França

Avignó

90.000

Esdeveniments i cultura
DO vi

Montpeller

290.000

Projecte
Cultural

Medicina
amb

Bòlit
Xarxa

Universitat
Esdeveniments i cultura

de

ciutats
educadores
Marsella

860.000

Ciutat universitària
Comerç, turisme i cultura

Perpinyà

130.000

Projecte
NATUR’ACC

Patrimoni
Esdeveniments culturals
Universitat

Tolouse

450.000

Xarxa
ciutats
Educatodres

de Universitat
Esdeveniments culturals
Medicina

European
Cities
Marketing
Itàlia

Bolonya

385.000

Xarxa
ciutats

de Universitat
Gastronomia

Educadores
Florència

380.000

European
Citites
Marketing

Entorn turístic
Gastronomia
Patrimoni
Universitat
Sostenibilitat

Siena

55.000

Patrimoni
Gastronomia
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Pàdua

210.000

Universitat

Milà

1.330.000

Sector terciari
Cultura
Teatre

Gènova

600.000

Xarxa

de Comerç

ciutats

Patrimoni

educadores
Reggio Emilia

170.000

Cultura

Xarxa

Agricultura

Eurotowns

gastronomia

Projecte

Patrimoni

ENTERHUB

Esdeveniments culturals

Projecte

Sostenibilitat

“Youth at risk”
Bari

i

330.000

universitat
Patrimoni
Esdeveniments culturals

Grècia

Atenes

3.000.000

European

Patrimoni

Citites

Cultura

Marketing

Teatre
Serveis

Portugal

Lisboa

550.000

Caminos

de Cultura

Sefarad
Xarxa

Smart Cities
de

Universitat

ciutats
educadores
European
Cities
Marketing
Sintra

33.000

Caminos

de Patrimoni

Sefarad
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Coimbra

460.000

Xarxa

de Universitat

ciutats

Esdeveniments culturals

educadores
Porto

240.000

Patrimoni

Projecte

DO vins

ENTER-HUB
Xarxa
ciutats
educadores

Alemanya

Köln

1.000.000

European
Citites
Marketing

Cultura
de

Indústries culturals
Patrimoni

Comerç
Palau

de

congressos

(ciutat de fires)
Universitat
Teatre i música

Dresden

525.000

European
Citites
Marketing

Indústries culturals
Universitat
Patrimoni
Sostenibilitat

Heidelberg

140.000

European
Citites
Marketing

Patrimoni
Universitat
Sostenibilitat
Esdeveniments culturals

Krems

24.000

Patrimoni
Indústries culturals
Cultura

(art

contemporani)
Universitat
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DO vi
Pforzheim

120.000

Eurotowns

Turisme
Cultura
Disseny
Universitat

Sindelfingen

60.000

Eurotowns

Disseny

Projecte

Comerç

“Youth at risk”

Accessibilitat
Sostenibilitat
Esdeveniments culturals

Ulm

120.000

Eurotowns

Patrimoni
Universitat
Sostenibilitat

Àustria

Graz

270.000

European
Citites
Marketing

Sostenibilitat
Patrimoni
Ciutat creativa
Indústries culturals
Universitat
Esdeveniments culturals

Bèlgica

Anvers

510.000

Universitat
Cultura
Teatre
Sostenibilitat
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Bruges

120.000

European
Citites
Marketing

Comerç
Patrimoni
Universitat
Esdeveniments culturals
Cultura contemporania

Hasselt

80.000

Eurotowns

Comerç i serveis

“Youth at risk”

Disseny,

moda

i

art

contemporani
Patrimoni
Sostenibilitat
Universitat
Kortrijk

75.000

Eurotowns

Comerç i serveis
Patrimoni
Ponts i espai del riu
Palau Firal
Indústries culturals

Finlàndia

Jyväskylä

130.000

Eurotowns

Ciències i arts
Serveis
Sostenibilitat
Universitat
Cultura
Palau de Congressos
Esdeveniments culturals
i esportius

Hongria

Budapest

1.700.000

Europe Citites Serveis
Marketing

Patrimoni
Turisme
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Esdeveniments culturals
Lituània

Vilnius

560.000

Ruta

europea Serveis

del Patrimoni
Jueu

Turisme
Cultura
Patrimoni
Universitat

Països

Schiedam

76.000

Baixos

Eurotowns
“Training

Comerç
the Patrimoni

trainers”

Gastronomia (Ginebra)

“Youth at risk”
Regne

Edimburg

460.000

Patrimoni

Unit

Teatre
Hastings

90.000

Eurotowns

Sostenibilitat
Turisme
Indústries

culturals

i

creatives
Esdeveniments culturals
Suècia

Eskiltsuna

100.000

Eurotowns

Universitat
Sostenibilitat

Gävle

90.000

Eurotowns

Universitat
Sostenibilitat

Göteborg

500.000

Xarxa
ciutats
educadores

Varberg

60.000

Eurotowns

de Serveis i comerç
Sostenibilitat
Esdeveniments culturals
Turisme
Patrimoni
Universitat
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Sostenibilitat
Font: Elaboració pròpia

Espanya

En l’àmbit espanyol són nombroses les ciutats amb característiques similars amb les que es
podria cooperar. A vegades, en l’àmbit dels projectes europeus, a part de demanar la
participació de diferents països es demana la participació de xarxes d’agents dins d’un mateix
país.
En aquest sentit, Girona va ser una de les impulsores de la creació de la Red de Juderías de
España, una associació sense ànim de lucre que aglutina diverses ciutats amb patrimoni
urbanístic, arquitectònic, històric, artístic i cultural del llegat sefardí. Les ciutats que formen
aquest grup, a part de Girona, són: Àvila, Barcelona, Besalú, Càceres, Calahorra, Castelló
d’Empúries, Còrdova, Estella-Lizarra, Hervàs, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo,
Palma, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Sevilla i Tarazona. En aquest cas les ciutats entre elles
són molt diferents però comparteixen aquest fet en comú i tenen ja un vincle establert.
També cal tenir en compte l’associació “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, que aglutina
les diferents ciutats que han estat declarades patrimoni de la humanitat per la UNESCO pel seu
centre històric. Tot i que el centre històric de Girona no és patrimoni de la humanitat, a nivell
de visitants, reptes de gestió i conservació, etc. té bastants elements en comú amb algunes
d’aquestes ciutats.
Per altra banda, la majoria de les ciutats que són capitals de província o que són centres
universitaris són susceptibles de tenir trets en comú amb Girona.
Hi ha tota una sèrie de ciutats espanyoles que comparteixen característiques similars a les de
Girona, com per exemple, que són:


Ciutats amb un centre històric monumental important (algunes declarades Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO) amb uns reptes conjunts en termes de capacitat de
càrrega d’aquest patrimoni, mobilitat, etc.



L’activitat terciària (incloent el turisme) juga un paper important en el
desenvolupament econòmic de la ciutat
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Compten amb centres universitaris amb estreta vinculació amb la ciutat



Són capitals de província i, per tant, centre de serveis i comerç de referència en aquest
entorn



El dinamisme cultural, ja sigui vinculat amb els centres universitaris, amb els gestors
dels recursos patrimonials o a través de l’organització d’esdeveniments, és un
complement al desenvolupament econòmic

Entre aquestes ciutats s’hi comptarien Càceres, Mérida, Santiago de Compostela, Àvila i
Salamanca, entre altres ciutats. Per tant, les col·laboracions, en aquest àmbit es basarien més
en buscar sinèrgies en funció dels projectes específics i com a recolzament.
Per exemple, Santiago de Compostela és un referent en l’àmbit del pelegrinatge i les rutes
culturals; Mérida destaca pel festival de teatre; Salamanca per la seva universitat i Àvila és un
exemple de ciutat accessible pels grans esforços que està fent d’adaptació de l’oferta de la
ciutat.
Des de l'equip de treball es consideren rellevants els següents casos.

Palma de Mallorca
Capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears, té, una població quatre vegades més
gran que la ciutat de Girona (aproximadament) però amb alguns trets en comú que permetrien
establir alguns vincles de col·laboració.
Es tracta d’una ciutat turística que, a més, domina un entorn territorial clarament especialitzat
en el turisme vacacional però en el que s’estan fent grans esforços per diversificar l’oferta i
complementar-la amb el rerepaís i amb l’oferta cultural. Per exemple, els mesos d’octubre i
novembre acull el Festival de Música de Mallorca que enguany celebrarà la XIIIa edició. El
patrimoni artístic i cultural de la ciutat és de rellevància històrica i, igual que Girona, forma
part de la Red de Juderías de España. Una iniciativa interessant per donar a conèixer la història
de la ciutat (des de l’ajuntament i per la població local, però que té clares possibilitats
turístiques) és la de crear un cercador amb el nom del carrers i amb informació sobre la
història del nom i el perquè, en els casos en que està documentat (hi ha prop de 400 carrers
documentats).
Per altra banda, Palma és una ciutat universitària, tot i que amb certes diferències respecte
Girona ja que el campus es troba als afores del nucli. La Universitat de les Illes Balears ja té
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establerts contactes amb la Universitat de Girona a través del Campus Euromediterrani del
Turisme i l’Aigua (Campus d’Excel·lència Internacional).
De cara a projectes de cooperació en l’àmbit mediterrani, Palma de Mallorca és un
enclavament estratègic.

Eivissa
Eivissa és una ciutat que s’ha escollit per motius similars als de la ciutat de Palma de Mallorca.
Es tracta d’una ciutat més petita que Girona, té aproximadament la meitat de la població que
Girona, però és una ciutat que, igual que Palma, s’ha convertit en un centre de referència
turístic, tant per la ciutat mateix com per l’entorn.
Cal dir que el nucli històric de la ciutat (Dalt Vila) va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO el 1999 i que ha engegat un programa d’acondicionament de la ciutat. Del 2005 al
2008 va desenvolupar un Pla d’Excel·lència Turística amb tres objectius:
1. Recuperació urbana: rehabilitat i condicionar carrers, senyalització del centre històric...
2. Fomentar

i

promocionar

nous

productes

turístics:

congressos,

jornades

gastronòmiques, agenda cultural tot l’any, mostra de creadors...
3. Gestió del turisme de la ciutat: informació turística municipal, formació d’informadors i
estudis sobre els visitants
Eivissa és una ciutat interessant des del punt de vista del comerç, ja que és un gran aparador
comercial amb una oferta integrada per botigues que combinen tradició i modernitat (moda
adlib, joieria tradicional eivissenca, artesania, grans marques nacionals i internacionals,
productes agroalimentaris...).
Eivissa, al centre de la ciutat, té un campus de la Universitat de les Illes Balears.

Baracaldo
Ciutat de la Comunitat Autònoma de País Basc amb un total de població molt similar a la ciutat
de Girona. El municipi creix arrel de la industrialització, passant de ser un poble rural a una
ciutat urbanitzada amb diferents zones segons les activitats econòmiques que s’hi
desenvolupaven. Tot i això, la ciutat ha anat evolucionant cap al sector serveis, de manera que
conviuen les zones de l’àrea industrial a les ribes dels rius amb un centre històric amb gran
densitat de població i dedicat al sector serveis.
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Baracaldo és el major eix comercial de la cornisa cantàbrica gràcies a un comerç local dinàmic i
a grans superfícies comercials en les que s’hi ha instal·lat algunes de les marques nacionals i
internacionals més punteres d’Europa. A més compta amb el Bilbao Exhibition Centre (BEC)
que és un dels recintes firals més moderns del món pel seu disseny i equipament (gran espai
expositiu sense barreres, espais destacats com el Bizkaia Arena o el Centre de Congressos) i
s’ha convertit en un motor important de desenvolupament econòmic i social.
És una ciutat on, igual que moltes altres del País Basc, la gastronomia també juga un paper
important; al mateix temps que és una ciutat on els esports tenen tradició i pes, amb diversos
equips de futbol, basquet i ciclisme.
Per la seva ubicació, és una ciutat que pot ser interessant en projectes de cooperació com el
POCTEFA o el SUDOE.

San Sebastian (Donostia)
Ciutat que es troba a 20km de la frontera amb França i capital de província. És la capçalera de
la Eurociutat Basca Bayona – San Sebastian. Les seves principals activitats econòmiques són el
comerç i el turisme, amb una important tradició internacional que data de finals del XIX.
Els recursos de la ciutat es basen en el paisatge i en l’arquitectura de la ciutat (desenvolupada
sobretot a mitjans del XIX), juntament amb el desenvolupament d’una agenda
d’esdeveniments de caràcter internacional com el reconegut Festival de Cinema, però al que
es sumen altres com el de Jazz, el de Cinema de Terror o la Fira del Teatre. L’impressionant
Palau de Congressos Kursaal ha jugat un paper clau en el desenvolupament d’aquesta agenda
internacional.
Els eixos principals de desenvolupament de la ciutat es basen en, a part dels serveis i el
turisme, el suport a la ciència i la investigació, el desenvolupament sostenible i la cultura.
D’aquí que hagi estat declarada Capital Europea de la Cultura el 2016 o que treballi en el
desenvolupament de sistemes de transport públic net. Per altra banda, compta amb una seu
de la Universitat de Deusto, universitat privada però molt reconeguda en l’àmbit dels estudis
de l’oci i el lleure i que compta amb un Campus d’Excel·lència Internacional (Aristos Campus
Mundus 2015) i està en plena fase d’internacionalització.
Tal com s’ha mencionat abans, és una ciutat on, com en tots els enclavaments del País Basc, la
gastronomia també juga un paper important (probablement és una de les ciutats amb major
nombre d’estrelles Michelin per metre quadrat) i que estratègicament és interessant pels
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projectes de cooperació com el POCTEFA o el SUDOE, al mateix temps que per
col·laboracions en l’àmbit cultural.

França

França és un país, des del punt de vista estratègic, amb qui es poden establir moltes aliances
perquè, pel fet de ser un país veí, hi ha diversos projectes en l’àmbit de la cooperació
transfronterera que són interessants; a més, és un país de l’àrea Mediterrània.
Per altra banda, les relacions i els vincles del passat a nivell històric són molts, per tant, en
termes de patrimoni comú europeu o d’explicar el llegat històric europeu per fomentar el
sentiment de pertinença a Europa és un país rellevant.
De fet, ja hi ha antecedents de projectes de cooperació a banda i banda dels Pirineus. Oliveras
(2012) analitza les diferents iniciatives que hi ha hagut i conclou que aquests projectes han
incidit en una àmplia diversitat de matèries que inclouen la gestió dels espais naturals
protegits, les infraestructures de transport, l’activitat agrària, la gestió de l’aigua, els serveis
sanitaris, la cultura; i en els que el turisme hi ha tingut una presència destacada com a eina
de desenvolupament econòmic.
El turisme ha estat l’eix de projectes de desenvolupament sostenible, de posada en valor i
recuperació dels espais patrimonials (tant naturals com culturals) i de diversificació de la
producció (agrària i ramadera, sobretot); al mateix temps que promovia la formació dels
agents i estratègies conjuntes de comercialització i creació de nous productes.
La ciutat de Girona forma part de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer. En el seu
Llibre Blanc (MOT i UdG, 2008) es constaten tres reptes o mancances, que són:


La falta de coneixement entre les regions



La feble integració del territori transfronterer



L’absència d’una estratègia transfrontetera, juntament amb un important sorgiment
d’iniciatives transfrontereres i un feble reconeixement del territori transfronterer a
l’exterior

Per això es proposa treballar en projectes relacionats amb la formació i la comunicació per
donar resposta al primer repte. Per donar resposta al segon repte es recomana treballar en
projectes per afavorir l’emergència d’un àmbit de relació transfronter a través de la
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coordinació de polítiques de desenvolupament local, d’ordenació i de serveis treballant
temàtiques com el transport, la sanitat, el treball ,l’economia, l’agricultura, la cultura, el
turisme, el medi ambient i la planificació i habitatge.
Castanyer i Feliu (2012) identifiquen les diferents aglomeracions urbanes d’aquest espai.
Girona i Perpinyà són les principals àrees urbanes, però es compta amb una xarxa d’altres
ciutats com Puigcerdà, Ripoll, Olot o Figueres en l’àmbit català i Ceret, Argelers, Tuir o Prades
en l’àmbit francès.
De fet, l’Espai Català Transfronterer inclou les comarques de la Catalunya Nord (Departament
dels Pirineus Orientals) i la demarcació de Girona, amb 453 municipis i un territori de més d’un
milió d’habitants.
Aquests dos espais es caracteritzen per moltes similituds:


concentració urbana a la regió est (litoral) al voltant de dues aglomeracions principals
(Perpinyà i Girona) i una zona de muntanya a l’oest molt menys poblada;



l’existència d’una cultura comuna catalana;



forta atractivitat turística amb un potencial important de llocs de treball.

El Departament dels Pirineus Orientals compta amb una indústria poc desenvolupada
(centrada sobretot en la rodalia de Perpinyà) dedicada principalment en la transformació de
productes agrícoles. L’economia es basa en l’agricultura (vinya i fruita, sobretot) i en el
turisme. Els llocs d’interès, a part de Perpinyà, son espais com el monestir de Sant Miquel de
Cuixà o Sant Martí del Canigó, la catedral d’Elna, la vila fortificada de Vilafranca de Conflent, el
castell de Salses, els pobles de Cotlliure i Castellnou dels Aspres i les estacions d’esquí als
Pirineus com Font-Romeu.
En l’àmbit francès hi ha moltes ciutats que, ja sigui per volum de població, ja sigui pel fet de ser
capitals de Departament (similar a la província) o pel seu llegat històric serien susceptibles
d’establir sinèrgies amb la ciutat de Girona.
En el vessant Mediterrani també trobem diverses ciutats amb les que es podrien establir
col·laboracions, per exemple, a la regions de la Provença i la Côte d’Azur.
Una de les ciutats que estratègicament pot ser rellevant és Avignó, una ciutat amb un nombre
d’habitants molt similar al de Girona. Durant alguns anys va ser la seu dels papers de l’Esglèsia
Catòlica i això es tradueix en un llegat patrimonial impressionant (Palau dels Papes, conjunt
episcopal, pont de Sant Beneset) que li ha valgut la declaració de Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO. En l’actualitat és una ciutat culturalment molt dinàmica que acull anualment
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un reconegut festival de teatre (des de 1947) que comprèn tant espectacles teatrals
tradicionals com altres formes d’art com ara la dansa, la música i el cinema que aprofiten els
monuments històrics de la ciutat. La relació amb la gastronomia provençal i el territori de
l’entorn és una altra de les característiques; la ciutat és la capital de la DO Côtes du Rhône (deV
Viena a Avinyó, que és per on s’estén la conca del riu) i s’ha convertit, tant a nivell nacional
com internacional en una “ciutat de vi”.
Una altra ciutat del vessant Mediterrani és Montpeller, que a part de compartir l’essència
d’una ciutat Mediterrània és un punt estratègic en àmbits com la medicina. La universitat de
Montpeller és una de les més antigues de França (va ser fundada el 1220) i la seva Facultat de
Medicina és la més antiga en activitat del món. Compta amb una destacable agenda
d’activitats (festivals, actes...), un patrimoni història medieval impressionant (que inclou uns
banys rituals jueus) i una gastronomia excepcional (combinada amb grans vins). Al mateix
temps, aposta pels disseny com una de les línies estratègiques a desenvolupar i les seves molt
bones connexions han fet de la ciutat el tercer destí de congressos de França.
Montpeller participa ja en un projecte liderat per Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona
en el programa cultura Euroregió 2014-02, juntament amb la ciutat francesa d’Albi i Palma de
Mallorca. Es tracta d’un projecte basat en les arts visuals contemporànies i la creació d’una
plataforma de desenvolupament de les arts visuals i la creació de públics dins l’espai
transfronterer. A més, també forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores, de la que Girona
també en forma part.
La ciutat de Marsella, també a la costa mediterrània, és la segona ciutat de França i capital
d’una regió molt poblada. És una ciutat molt ben connectada tant per terra com per mar. El
port de Marsella és el primer de França actualment, l’aeroport de la ciutat és el tercer en
trànsit de passatgers, el tren i el TGV forma part d’una Xarxa de connexions europees
important igual que la Xarxa de carreteres.
Els principals sectors de l’economia local són la petroquímica i la siderúrgia, l’agroalimentària,
la micro-electrònica i l’enginyeria de l’oceà (un dels primers pols de recerca mundial. La ciutat
es distingeix per la importància del sector terciari, 4 de cada 5 llocs de treball són en aquest
sector. El turisme, el comerç i la cultura són àrees en creixement.
És el segon pol de recerca del país després de París i una important ciutat universitària. El
patrimoni cultural de la ciutat és molt ric però cal remarcar, sobretot, la vitalitat teatral i
musical.
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L’ajuntament de Marsella està desenvolupant una iniciativa per articular el desenvolupament
econòmic, la remodelació urbana i la cohesió social basant-se en tres eixos: la ciutat com a
plataforma de negocis i intercanvis comercials; la ciutat com a pol de coneixement i creativitat
i la ciutat com a destinació turística, cultural i d’esdeveniments.
En el primer eix es proposa millorar les infraestructures del port per tal de compatibilitzar la
seva vocació industrial amb el comerç i el turisme. El també es volen desenvolupar algunes
zones urbanes i obrir un centre de negocis i un altre de media i noves tecnologies.
En el segon eix, la ciutat de Marsella compta amb un reconeixement internacional en l’àmbit
de la recerca científica en sanitat i ciències de la vida, energia i tecnologies avançades.
L’objectiu és reforçar aquests àmbits en col·laboració amb la universitat, a través de millorar
infraestructures, sobretot. Al mateix temps Marsella es considera una ciutat d’avantguarda en
l’àmbit de l’audiovisual, per això també es vol desenvolupar un programa de finançament
específic en aquesta àrea.
En el tercer eix es vol reforçar la competitivitat de la destinació posicionant-se no només com
un destí de platja sinó també com un destí cultural i d’esdeveniments. El fet de ser Capital
Cultural Europea el 2013 va contribuir a posicionar la ciutat com a destinació cultural. S’ha
planificat una estratègia en l’àmbit del MICE per tal d’entrar, en els propers anys, al Top 5 de
les ciutats franceses en aquest mercat.
En l’arc Mediterrani trobem altres ciutats com Niça o Cannes juntament amb enclavaments de
gran rellevància des del punt de vista natural i cultural, com per exemples els aiguamolls de la
Camarga o el Parc Nacional de les Cevennes que en projectes de cooperació vinculats amb
l’espai natural poden ser interessant. Tota aquesta regió gaudeix, a més, d’un ric llegat
d’origen romà (el Pont de Gard, el teatre d’Arles o d’Orange) i medieval que pot ser interessant
en l’àmbit del llegat comú europeu. Per exemple, la ciutat d’Aix-en-Provence pertany a la
European Citites Marketing igual que Girona.
En la resta del territori francès podríem trobar moltes ciutats o poblacions amb les que establir
sinèrgies, en base al nombre d’habitants, a la presència d’universitats, en relació al patrimoni
històric i la gastronomia, etc. Per tant, caldria determinar molt bé quins són els eixos principals
a treballar per tal de seleccionar les ciutats.

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

18

Perpinyà i Midi-Pyrénées
En aquest context, Perpinyà, és ciutat d’obligada referència. Com ja s’ha dit, Perpinyà és una
ciutat eminentment de serveis però que compta amb un entorn on les indústries relacionades
amb la transformació dels productes agro-alimentàries té un pes important, per tant, és una
zona on es pot treballar conjuntament, per exemple, en aquesta línia.
A més, Perpinyà compta amb un centre històric destacable d’arrels medievals, però amb una
vessant relacionada amb l’art contemporani i les activitats culturals (té una agenda cultural
variada però podem destacar el Festival de Música Sacra). Igual que Girona, Perpinyà és una
ciutat universitària i, de fet, les col·laboracions entre les dues universitats són un fet.
De fet, la ciutat de Perpinyà ja participa en diversos projectes en aquest àmbit com el de la
“Setmana de la Rumba Catalana, 2015”, un projecte transfronterer conjunt de l’Escola de
Música Moderna de Girona, la Casa Musicale de Perpinyà i l’Escola Superior de Música de
Barcelona per tal de promoure la rumba catalana amb un programa d’activitats de difusió
artística i acadèmica i de formació.
Un altre dels projectes és el NATUR’ACC 2014-2016 per la creació d’una oferta turística
sostenible i accessible entre l’eix transfronterer Girona-Perpinyà que es finança a través del
POCTEFA i en el que participa en Consorci de les Vies Verdes Girona.
Però en termes de cooperació, dins del mateix Eurodistricte seria interessant pensar altres
ciutats, més petites, com Prada de Conflent, Ceret, Elna, Argelers o Cotlliure, sobretot en
l’àmbit de la cooperació cultural.
La Universitat Catalana d’Estiu de Prada és una universitat d’estiu sorgida a partir de les diades
organitzades després del Maig del 68 pel Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup
Rossellonès d’Estudis Catalans i que es va convertir en un referent en la promoció de la llengua
i la cultura catalana.
Per altra banda, Ceret és una població amb un important dinamisme cultural que gira al
voltant del Museu d’Art Modern i de les nombroses galeries d’art que li confereixen un
posicionament destacable en l’àmbit de la creació artística contemporània.
Hi ha altres enclavaments que són un referent en l’àmbit de la recuperació de la memòria
història, com Argelers on hi va haver un camp de concentració on van quedar atrapats molts
dels refugiats espanyols que fugien de la Guerra Civil.
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Més enllà de l’Eurodistricte, en termes de projectes de cooperació és interessant contemplar
aquells altres Departaments francesos que comparteixen frontera amb els Pirineus, i que
poden participar en el POCTEFA com són:


Ariège (regió de Midi-Pyrénées), la capital és Foix.



Haute Garonne (regió de Midi-Pyrénées), la capital és Tolouse.



Hautes Pyrénées (regió Midi-Pyrénées), la capital és Tarbes.



Pyrénées Atlantiques (regió Aquitania), la capital és Pau.

Tolouse
Tolouse és la ciutat amb la que probablement es comparteixen més similituds. Es tracta
d’una ciutat d’origen romà amb un gran desenvolupament en el període medieval que
actualment s’ha convertit en una metròpoli comparable a Lyon o Marsella. La ciutat s’ha
consolidat com un pol especialitzat en l’aeronàutica, la indústria aeroespacial, les
telecomunicacions i la medicina. És una ciutat amb un gran dinamisme econòmic que, malgrat
el pes que té la indústria aeronàutica, segueix desenvolupant altres sectors econòmics.
La ciutat compta amb tres pols universitaris successors de l’antiga Universitat de Tolouse (la
Université de Tolouse, la Université de Tolouse – Le Mirail i la Université Paul-Sabatier) amb
qui la universitat de Girona ha col·laborat en algunes ocasions. És un exemple en l’àmbit dels
hospitals universitaris.
Des del punt de vista cultural també és una ciutat molt dinàmica. Compta amb un ric patrimoni
cultural però, al mateix temps, amb un bon nombre d’equipaments que afavoreixen la
celebració de diversos festivals, sobretot basats en la música i el cinema. Forma part de la
Xarxa de Ciutats Educadores i de la xarxa European Cities Marketing, de les que Girona
també en forma part.
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Itàlia

Itàlia és un altres dels països Mediterranis que, com França, comparteix moltes sinèrgies amb
el litoral mediterrani català. A més, Itàlia també compta, al nord, amb un important massís
muntanyós. Per tant, el llistat de ciutats amb les que es podria col·laborar podria ser molt més
ampli segons les línies estratègiques a potenciar, la selecció que s’ha fet inclou,
majoritàriament, ciutats del nord.
La ciutat de Bolonya és la capital de la regió d’Emília-Romanya i una de les ciutats històriques
més ben conservades. La ciutat es reconeguda per la seva Universitat (la més antiga del món) i
per la seva gastronomia. Forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores, de la que Girona
també en forma part.
Una altra proposta és la ciutat de Florència (capital de la Toscana) tant per al pròpia ciutat com
per l’entorn. Estem parlant d’un dels primers destins turístics del país, amb una gran
importància a l’edat mitjana, amb un paisatge clarament mediterrani de vinyes i conreus
esquitxats de pobles d’origen medieval.
La ciutat és coneguda, sobretot, per importància que va adquirir durant el domini dels Mèdicci,
i les obres d’art arquitectòniques, escultòriques i pictòriques que acull la ciutat li van valdre la
declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Florència és, també, una ciutat
universitària i, a més, és coneguda per la saga del videojoc Assassin’s Creed, per tant, podria
ser una aliança interessant en un context encara molt nou que és la relació entre les indústries
del videojoc i el seu impacte econòmic (en aquest cas lligat al ressò turístic que pot
comportar).
La ciutat té un programa de cooperació internacional molt extens, amb ciutats europees com
Edimburg (Regne Unit), Valladolid (Espanya), Tirana (Albania), Turku (Finlàndia), Dresden
(Alemanya); però també en l’àmbit no europeu amb ciutats d’Iran, Israel, Japó, Estats Units,
Marroc o Mèxic. Forma part de la xarxa European Cities Marketing; i una de les principals línies
de treball és la sostenibilitat i la posada en valor del patrimoni.
Siena és una altra de les ciutats de la Tosca que conserva un centre històric medieval rellevant
pel seu bon estat de conservació (la plaça del Palio n’és potser l’exemple més reconegut) i
també per la seva gastronomia. Justament per la seva ubicació a la Tosca és punt de sortida
d’itineraris a peu i en bicicleta així com de nombroses rutes gastronòmiques.
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Pàdua és el centre econòmic i de comunicacions de la regió del Vèneto, al nord d’Itàlia. Pàdua
compta amb una altra de les universitats històriques, ja que va ser fundada a principis del s.
XIII i és una de les més antigues del món; per això és una ciutat amb una vinculació molt
important amb la vida universitària (prop d’una tercera part de la seva població són
estudiants).
La ciutat de Milà es troba en una de les regions més desenvolupades d’Itàlia des del punt de
vista econòmic; alguns han arribat a descriure la ciutat com la capital econòmica del país i la
comparen amb París. La base de l’economia de la ciutat combina la indústria amb el sector
terciari; és seu de nombroses multinacionals i prenen força sectors com l’editorial, el disseny
industrial, la publicitat, les activitats universitàries i la moda.
Ens ha semblat rellevant, sobretot, des de la perspectiva teatral; la ciutat compta amb l’opera
l’Scala que és una de les més reconegudes a nivell internacional però això ha portat a la ciutat
a desenvolupar l’àmbit de les arts escèniques més enllà amb el projecte “Voci Dalla città”.
Trencant la tradició dels grans teatres, els espectacles es representen en llocs alternatius de la
ciutat, com cafeteries, museus o copisteries. És una nova forma de consum cultural gratuït que
permet la connexió entre actors, espectadors i l’espai que els acull.
Una altra ciutat del nord que és interessant a tenir en compte en el marc mediterrani és la
ciutat de Gènova. El port de Gènova és el primer port d’Itàlia i un dels més importants
d’Europa, ja des de l’època medieval en la que la ciutat va esdevenir una potència marítima. És
un exemple de reconversió d’una ciutat industrial a una ciutat de comerç, amb un teixit
empresarial format a base de petites i mitjanes empreses que operen en l’àmbit de
l’electrònica i les telecomunicacions; al mateix temps, però, el govern de la ciutat aposta fort
per la cultura, el turisme i la posada en valor del patrimoni monumental i els llocs històrics.
És un molt bon exemple de reconversió d’una zona portuària i de bona planificació urbana, tot
i que aquests àmbits no afecten a l’estratègia de Girona com a ciutat. Aprofitant aquest espai,
però, han creat edificis emblemàtics com l’Aquari (que és el més gran d’Europa) o el Centre de
Congressos.
El que crida l’atenció és l’exemple de la “Città dei Bambini e dei Ragazi”, un espai situat al cor
del port vell i que supera en innovació a la “Cité des Enfants” de París. Es tracta de l’estructura
més gran d’Itàlia dedicada al joc, la ciència i la tecnologia per nens de 2 a 12 anys, per tal de
contribuir a la divulgació científica. Forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores, de la que
Girona també en forma part.
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La ciutat de Reggio Emilia es troba a la vall del riu Po i és una de les ciutats més emprenedores
i de futur de la Unió Europea. Amb una població de prop de 170.000 habitants és una de les
àrees més privilegiades d’Itàlia en termes de qualitat de vida i serveis locals i una de les zones
amb una taxa de desocupació més baixes d’Itàlia. Es troba estratègicament situada entre els
principals corredors europeus que connecten l’Europa continental i el Mediterrani.
Els sectors econòmics més importants són la indústria mecànica, la roba i la ceràmica. Les
empreses són, majoritàriament, indústries artesanals i PIMEs. Per altra banda, l’economia de la
regió també s’ha basat en l’agricultura tradicional. Alguns dels productes més reconeguts són
el formatge Parmigiano-Reggiano o el vi Lambrusco. El delta del Po també és reconegut per la
producció d’arròs.
El centre històric de la ciutat data ja de l’època romana però la ciutat no es va començar a
desenvolupar i créixer fins ben entrat el segle XI. Durant el Renaixement, l’art i la literatura es
van desenvolupar, com en moltes altres parts d’Itàlia, en forma de palaus, altars i basíliques.
Per tant, la majoria dels edificis rellevants són dels segles XVI i XVII. El llegat jueu de la ciutat
també és important, molts van començar a arribar a partir del segle XV procedents d’Espanya.
La comunitat jueva va ser pròspera i va créixer fins que la ciutat va ser ocupada per les tropes
de Napoleó, en que va començar la migració cap a altres parts d’Europa.
És una ciutat amb patrimoni històric, museus, i culturalment activa, tal com es pot despendre
del fet que compta amb una extensa xarxa d’associacions i 57 llibreries.
La ciutat dóna nom a un sistema educatiu que ha guanyat fama i renom a nivell internacional
desenvolupat després de la Segona Guerra Mundial basat en els principis del respecte, la
responsabilitat i la descoberta i l’experimentació. Aquest punt de vista s’aplica en les llars
d’infants i les escoles primàries. La Universitat de Mòdena i Reggio Emilia està desenvolupant
un programa d’internacionalització important.
Una de les principals àrees d’actuació de l’ajuntament és la sostenibilitat. Es participa en
diversos projectes en aquest àmbit com el Projecte Europeu GeoSmart City per la creació d’un
sistema open-data d’informació o els projectes LIFE “LAKS” (Local Accountability for Kyoto
Goals), “NO.WA” (No Waste) i “RELS” (Innovative Chain For Energy Recovery from Waste in
Natural Parks). En l’àmbit municipal es fomenten l’ús de les energies fotovoltaiques, es vol
crear un parc eòlic nou, s’està treballant en una certificació per a les cases en relació a la
sostenibilitat, sistemes de comptabilitat ambiental per millorar l’eficiència dels recursos, etc.
A part de formar part de la xarxa Eurotowns, ha liderat el projecte ENTERHUB en el que Girona
ha participat i ha col·laborat en el projecte “Youth at risk” igual que la ciutat de Girona.
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La ciutat de Bari, és la capital de la regió de la Puglia, i la segona ciutat més important del sud
d’Itàlia després de Nàpols. Té una situació estratègica que tradicionalment ha afavorit el
contacte ambles regions de l’est.
Els sectors econòmics tradicionals de la ciutat estan relacionats amb la transformació de
productes agraris i del mar; però més recentment l’economia s’ha caracteritzat pel creixement
de les petites i mitjanes empreses (sobretot en l’àmbit tèxtil).
Des del punt de vista cultural, l’activitat del municipi es centra en el desenvolupament i posada
en valor dels diferents espais històrics i patrimonials de la ciutat. S’han recuperat diversos
edificis com la Sala Murat, l’antic Mercat del Peix o el teatre Margarita per convertir-se en el
que s’anomena Pollo delle Arti Contemporani (Centre d’Arts Contemporànies); o el Castell de
San Antoni que s’ha convertit en un Centre de Congressos. Arrel de la iniciativa “Bollenti
Spiriti” (programa regional de política juvenil) es va posar en funcionament l’Officina degli
Esordi, un laboratori cultural multifuncional per desenvolupar la creativitat en tots els àmbits
entre els joves. A més, compta amb una Xarxa de més de 10 espais teatrals.
Tota aquesta cultura contemporània conviu amb el ric llegat històric i artístic de la ciutat,
acompanyat de nombroses celebracions religioses i tradicionals, tant de l’església catòlica com
de l’església ortodoxa.

Altres ciutats del Mediterrani

A part de les ciutats franceses i italianes, hi ha altres ciutats europees de l’arc mediterrani amb
les que es podrien engegar projectes de cooperació, com per exemple, Atenes a Grècia. Grècia
és una regió que durant molt de temps ha estat considerada a nivell Europeu com una regió
prioritària en termes de finançament (per exemple en el Fons de Cohesió) tot i que actualment
la situació per la que està passant implica esperar per veure quin és el context final.
Atenes, tot i que en nombre de població és molt més gran que Girona, es tracta d’una ciutat
que basa la seva economia en el sector serveis. La ciutat conserva molts antics monuments,
com l’Acròpolis i és molt dinàmica culturalment parlant, sobretot en l’àmbit del teatre,amb
nombrosos festivals internacionals i nacionals. Un exemple seria el Festival d’Atenes i Epidaure
que aquest any celebra la seva 60a edició amb una important presència de companyies
estrangeres convidades, produccions gregues i joves artistes.
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Atenes forma part de la xarxa European Cities Marketing igual que Girona.
Portugal
Portugal és un país elegible en alguns dels projectes de cooperació que s’han presentat
(SUDOE o URBACT, per exemple) i que per al període 2014-2020 comptarà diversos projectes
dels Fons Estructurals per a l’ocupació, la planificació de les ciutats, la gestió pública, el
desenvolupament local, la salut, la recerca, etc. És el desè país en adoptar un acord de
col·laboració en el que es defineixen les estratègies per a l’ús dels Fons Europeus d’acord amb
els objectius de l’estratègia Europa 2020.
Portugal disposa d’una Agència per la Competitivitat i la Innovació (IAPMEI) amb seu a Lisboa
però presència a altres ciutats com Coimbra, Braga o Porto, entre altres) que té per missió
promoure la competitivitat i el creixement empresarial, reforçant l’emprenedoria i la inversió
empresarial, amb línies d’ajut a la creació d’empreses, la internacionalització, la creació de
xarxes o clústers o la modernització del comerç.
Lisboa és la capital del país i, com en el cas d’Atenes i altre ciutats, basa la seva economia en el
sector serveis. Durant anys, la renovació urbana ha estat una de les àrees prioritàries
d’actuació, tant a nivell municipal com en termes de finançament. En termes d’infraestructures
la ciutat va rebre importants millores arrel la Expo de 1998 i la nominació de Capital Cultural
Europea el 1994, com per exemple el Pont de Vasco da Gama, la construcció de vies d’accès
perifèriques o la millora de la Xarxa de metro. També es van construir infraestructures
culturals com el Centre Cultural de Belém, i es van renovar moltes de les existents.
Una de les línies estratègiques és la conversió de la ciutat en una ciutat intel·ligent. A través de
la promoció de programes de participació es busca la implicació de la població local en el
desenvolupament econòmic, científic i social. Per això s’ha desenvolupat accions com premiar
als millors treballs acadèmics (Academia XL), posar al servei del ciutadà d’eines de treball
col·laboratiu (Coworking i Fab-Lab) i es participa en un consorci internacional (CitySDK) per al
desenvolupament dels serveis digitals (amb altres ciutats com Hèlsinki, Barcelona, Amsterdam,
Manchester, Roma o Estambul). En col·laboració amb la Universitat està desenvolupant,
també, l’Agenda 21 Local.
Des del punt de vista cultural, Lisboa és una ciutat universitària i molt activa culturalment que
compta amb diversos equipaments municipals i que fa de la cultura un dels motors de
desenvolupament. Compta, a més, amb un ric patrimoni històric i forma part de la ruta
europea dels “Caminos de Sefard”. Forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores, i de
l’European Cities Marketing, de les que Girona també en forma part.
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Una altra de les ciutats que forma part de la ruta jueva europea és Sintra, prop de Lisboa. A
part del llegat jueu, la ciutat i la Serra de Sintra van ser declarats Paisatge Cultural de la
Humanitat per la UNESCO per ser considerat el primer centre de l’arquitectura romàntica.
Ferran II va transformar en palau un monestir en ruïnes recorrent a l’ús d’elements
arquitectònics gòtics, egipcis, moriscos i renaixentistes i va crear un parc en el que es
barrejaven les espècies vegetals locals amb les exòtiques. La construcció d’altres residències
senyorials a la Serra de Sintra inspirades en aquest model conformar un conjunt únic de parcs i
jardins que va exercir gran influència en l’art paisatgístic europeu.
Una altra ciutat que considerem interessant és Coimbra, ciutat universitària situada a la regió
del Centre. La universitat (la primera de Portugal) és un dels trets definitoris de la ciutat, que
condiciona la resta de les activitats urbanes per la seva vinculació històrica entre la ciutat i la
universitat, per la cultura i pel seu especial ambient (creat per una massa estudiantil que
suposa un percentatge elevat de la seva població). La Universitat, amb part del centre històrica
de la ciutat, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2003. La ciutat forma
part de la Xarxa de Ciutats Educadores, de la que Girona també en forma part.
Al nord de Portugal hi ha la ciutat de Porto, amb un desenvolupament econòmic lligat a la seva
situació prop de la desembocadura del Duero. Es tracta d’un centre industrial (tèxtil, ceràmica,
conserves) però amb un pes del sector primari sobretot per la producció de vins (reconeguts
internacionalment) i en la que el sector serveis va agafant pes.
Un altre sector en el que s’està invertint, també, és el cultural. El 2001 va ser Capital Europea
de la Cultura com a resultat d’un programa de millora de les activitats i les infraestructures
culturals, com la Casa de la música o el Museu Nacional d’Art Modern. Per altra banda, s’ha
posat èmfasi en la remodelació urbana i el desenvolupament de les indústries culturals (com la
multimèdia) amb el suport de programes específics de la UE. El centre històric ha estat
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, convertint-se en una ciutat cada cop més
turística.
Amb la ciutat de Porto ja hi ha hagut un projecte comú (2012-2015) l’ENTER-HUB sobre el
desenvolupament de les ciutats a partir de les xarxes de transport ferroviari, i en el que han
participat altres ciutats europees. A més, la ciutat forma part de la Xarxa de Ciutats
Educadores, de la que Girona també en forma part.
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Altres ciutats d'Europa

En el context europeu el nombre de ciutats similars a Girona en termes de població,
desenvolupament d’activitats econòmiques similars, línies estratègiques comunes, etc.
conformaria un llistat pràcticament inacabable. Un cop analitzades aquelles ciutats amb les
que es comparteix un mateix àmbit territorial (veïnatge i Mediterrani), els criteris a l’hora
d’escollir la resta de ciutats s’han de basar més en les línies estratègiques a potenciar.
De fet, com ja s’ha mencionat, Girona participa ja en alguns projectes europeus i en xarxes de
ciutats que poden proporcionar a la ciutat possibles socis.
Les ciutats que es presenten a continuació són aquelles que s’han considerat com a possibles
socis per alguna de les línies en les que es podria treballar. Amb algunes d’aquestes ciutats ja
s’hi ha treballat o es forma part d’alguna Xarxa de col·laboració.

Alemanya

D’Alemanya es proposen ciutats com Köln, Dresden, Heidelberg, Krems, Ulm, Sindelfingen o
Pforzheim.
Köln o Cologne és la quarta ciutat alemanya, i és reconeguda, sobretot, per la catedral i la
universitat.
A l’edat mitjana va ser una de les principals rutes de comerç entre l’est i l’oest d’Europa, i va
formar part de la Lliga Hanseàtica. Actualment encara es manté aquesta tradició comercial
fent de la ciutat una ciutat de fires amb un programa anual amb més de 50 esdeveniments.
La seva economia es basa en la indústria de l’automòbil i els serveis, i recentement ha
desenvolupat molt les indústries basades en els media i les telecomunicacions.
La seva Universitat és una de les més antigues i grans d’Europa; però també s’hi ha ubicat
altres institucions acadèmiques com l’Academia de “Media Arts”, la Musikhoshschile, la
German Sport University i la universitat de Ciències Aplicades més gran d’Alemanya.
És una ciutat amb moltes atraccions teatrals i musicals com el Philharmonic Hall, cinc teatres
municipals i nombrosos teatres privats. També és reconeguda per la implicació en el mon de
l’art, amb més de 120 galeries d’art, i centres com l’Art Exhibition Hall. Anualment es celebra
una Fira Internacional d’Art (Art Cologne) que aporta prestigi a la ciutat.
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Es membre de la xarxa European Cities Marketing, igual que Girona.
Dresden és un dels principals centres culturals, educatius, polítics i econòmics del país.
Els principals sectors econòmics de la ciutat són el farmacèutic, la mecànica i l’electrònica. La
complicada situació econòmica que es dóna després de la unificació alemanya fa que la ciutat
aposti pel desenvolupament local i s’orienti, també, cap a la recerca. Actualment s’ha
posicionat com un centre d’art modern i d’indústries relacionades amb l’alta tecnologia,
combinant les activitats econòmiques, de recerca i científiques.
La Universitat de Tecnologia de Dresden és una de les 10 universitats més importants
d’Alemanya i forma part de la iniciativa “German Universities Excellence”. També compta amb
centres de recerca amb reconeixement internacional en l’àmbit de la micro i nano-electrònica,
els sistemes de transport i infraestructures i la bio-engineria. A més aquests centres treballen
conjuntament amb les institucions acadèmiques de la ciutat.
Els principals atributs culturals de la ciutat es basen en la combinació de l’arquitectura, les
col·leccions, la música i les tradicions en viu i l’artesania. Compta amb la Saxon State
Orchestra, la Dresden Philharmonic i el Dresden Lreuzchoir, 25 museus, 33 galeries, 17 teatres,
13 cinemes, 14 biblioteques, 23 centres socio-cutlurals; fent de la ciutat un important pol
cultural.
La seva llarga història com a capital i residència reial dels reis de Saxonia ha dotat a la ciutat de
gran esplendor artístic i cultural, amb nombrosos monuments de l’època del barroc i el rococò;
tot i que va ser molt bombardejada duran la II Guerra Mundial.
Val a dir que és una de les ciutats més verdes d’Europa amb un 62% d’espais verds en el total
de la seva àrea urbana. Igual que Girona, pertany a la xarxa European Cities Marketing.
Heidleberg és una ciutat de 140.000 habitants famosa pel seu centre històric i per tenir la
Universitat més antiga del país. Segons un informe de l’Escola Superior de Medicina de
Hannover és la tercera ciutat més saludable del país (qualitat de l’aire, servei mèdic, espais
verds, equipaments esportius...).
Ciutat social i sostenible. Al llarg dels anys, amb diversos agents implicats de la ciutat, aquesta
s’ha guanyat la reputació de ciutat sostenible. Va ser la primera ciutat alemanya en la
introducció del concepte de protecció del clima i actualment està desenvolupant el projecte de
construcció del nou districte “Bahnstadt” d’acord amb els criteris “Passive House” (posen en
valor l’ús d’energies renovables, dissenys innovadors, mesures d’estalvi energètic, etc.). També
desenvolupa un important programa de conscienciació medi-ambiental per tal de fomentar les
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bones pràctiques entre les empreses i la ciutadania. Com a ciutat social, ha desenvolupat
polítiques d’ajudes com, per exemple, la implantació d’una estratègia per donar suport a les
famílies a partir de subsidis per al lloguer de vivendes.
Els orígens de la ciutat es remunten al període celta i romà, tot i que és a l’Edat Mitjana quan
es produeix el major desenvolupament. La Universitat va ser fundada al s. XIVi va desenvolupar
un paper fonamental en l’època de la Reforma Luterana (Martí Luter hi va llegir la tesis
doctoral). La biblioteca pública, del s. XV, és la biblioteca pública més antiga d’Alemanya que
encara es manté intacta. La ciutat es relaciona amb altres personatges il·lustres com el sociòleg
Weber, el cirurgià Karl Heinrich Bauer o el filòsof Karl Jasper.
El campus es troba en dues àrees urbanes diferents: en nombrosos edificis històrics de la ciutat
hi ha ubicades les Facultats d’Humanitats i Ciències Socials; mentre que les Facultats de
medicina, ciències naturals i ciències aplicades es troben en el Campus Neuenheimer Feld. La
universitat de Heidelberg va ser distingida el 2008 com una “universitat d'elit” en el concurs
d’excel·lència universitària que es va inscriure en el marc del programa alemany per al foment
de la investigació científica i les activitats acadèmiques d’alt nivell finançat amb recursos
federals i regionals.
A part dels centres d’investigació i instituts de la universitat, hi ha nombroses institucions
d’investigació situades a la ciutat com el Laboratori Europeu de Biologia Molecular, la
Organització Europea de Biologia Molecular, el Centre Alemany d’Investigació del Càncer,
l’Institut Max Planck per la Investigació Mèdica, l’Institut Max Planck d’Astronomia, l’Institut
Max Planck de Física Nuclear i l’Institut Max Planck de Dret Púrlic Comparat i Dret
Internacional.
La Universitat, per tant, juga un paper important en l’economia de la ciutat però, al mateix
temps, és un important centre de ciència i indústria, que acull nombroses empreses
internacionals i grans corporacions; tot i que el dinamisme econ`mic es deriva d’un fort
col·lectiu de PIMEs en diferents àmbits, sobretot el comerç i les indústries creatives i culturals.
L’ajuntament dóna suport al desenvolupament de les PIME,amb programes específics per als
diferents sectors.
Durant tot l’any hi ha diferents esdeveniments i festivals tant d’àmbit local com internacional.
Destacar, per exemple, el Festival de Primavera, el Festival de Música Clàssica, el festival de
Tardor amb mercat medieval i d’artesania, el Festival de Cinema de Mannheim-Heidelberg o el
Festival de Jazz.
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El centre històric de la ciutat està ben conservat i consisteix en una gran zona peatonal amb
diversos edificis històrics de l’època del Barroc i el Romanticisme. La ruta del vi passa per la
ciutat.
Forma part de la xarxa European Cities Marketing com Girona.
Krems és una petita ciutat de 24.000 habitants a 70 km de Viena. Està situada a la confluència
dels rius Krems i Danubi, en una situació estratègia al centre d’Europa, entre Alemanya i
Àustria i amb molt bones connexions gràcies al riu.
Les primeres referències històriques són del s. X i durant l’edat mitjana va tenir un gran
desenvolupament, com a nus de comunicacions i ciutat comercial.
El passat històric és present arreu: carrers i places, monestirs i esglésies, cases i fortificacions.
El centre històric de la ciutat és un dels més bonics i ben conservats d’Europa. El 1975 va ser
escollit com a ciutat model per la Preservació Històrica i el 2000 es va afegir a la llista del
Patrimoni Mundial.
Tot i això Krems és una ciutat moderna: la cultura i l’art contemporani juguen un paper
important. Krems té una rica tradició com a centre educatiu i econòmic, que va guanyar
reconeixement internacional amb l’establiment del campus universitari amb la Universitat del
Danubi, la Universitat IMC de Ciències Aplicades, la Universitat Privada del Danubi. També
compta amb un Parc Bio-Científic, un espai atractiu per les empreses relacionades amb la biotecnologia i la recerca aplicada. És un important centre universitari i educatiu al voltant del
qual s’ha desenvolupat un sector empresarial relacionat amb la investigació.
Compta amb diversos museus i centres culturals i amb un calendari d’esdeveniments anuals
entre els quals cal destacar el Festival del Danubi, el Festival de Música East-West, el Festival
de Cinema Wachau, el Festival dels Joves i Nens i el Festival Cabarett, entre altres festivals de
música i teatre.
Krems és una regió històrica en la producció de vi; el cultiu de la vinya ha estat estretament
relacionat amb l’assentament humà des de temps immemorials. La terra i el clima confereixen
al vi d’aquesta regió uns atributs únics. A més, els productors utilitzen mètodes de producció
ecològics, naturals i mediambientalment amigables. El museu del vi de la ciutat està ubicat en
un dels monestirs i és una visita molt recomanable.
És una ciutat històrica orientada cap al futur, que uneix educació, economia i qualitat de vida i
que té una posició geogràfica estratègica al centre d’Europa.
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Pforzheim ciutat de 120.000 habitants al sud-oest d’Alemanya. És coneguda com la ciutat “de
les tres valls” per la seva ubicació estratègica a l’entrada de la Selva Negra.
A l’Edat Mitjana ja era una de les ciutats més importants del país. Però va ser la fundació de la
fàbrica de rellotges i joies al s. XVIII la que va fer que la ciutat es conegués internacionalment
com la ciutat de l’or. Els rellotges i les joies són la principal activitat, més del 80% del total que
exporta alemanya en aquest sector ve de la ciutat.
És una de les ciutat amb major densitat industrial del país i l’economia es caracteritza per la
combinació de sectors: els metalls preciosos, la tecnologia punta i el disseny. El turisme està
guanyant importància, la ciutat es beneficia de la situació favorable entre les tres valls i com a
porta d’entrada a la Selva Negra. Un altre sector important és la cultura.
Els primers assentaments són de l’època romana, de la que es conserven algunes restes al
Museu Kappelhof. Després de la Segona Guerra Mundial, com tantes altres ciutats, va ser
reconstruïda aportant un aire modern a la ciutat.
És una ciutat universitària: la universitat de ciències Aplicades de Pforzheim té una excel·lent
reputació. Creada el 1992 després de la integració de l’Escola de Disseny de Pforzheim i
l’Escola Empresarial de Pforzheim és un centre d’internacionalització important, cooperant
amb més de 100 universitats d’arreu del món. També compta amb l’escola Goldsmith and
Watchmaking Vocational, única a Europa.
El 1888 Bertha Benz i els seus dos fills van arribar a Pforzheim en el primer viatge “llarga
distància” conduit, en un automòbil que havia fet el seu marit Carl Benz per visitar als seus
familiars. Va començar el seu viatge a Mannheim, a 106 km de Pforzheim. Per commemorar
aquest viatge, el 2008 es va aprovar la Ruta en Memòria de Bertha Benz com una ruta oficial
del patrimoni industrial, avui tothom pot seguir els 194 km senyalitzats que van des de
Mannheim fins a Pforzheim via Heidelberg.
És una ciutat internacional, amb un paper important en les activitats europees i els intercanvis,
que és membre de la xarxa Eurotowns, igual que Girona.
Sindelfingen és una ciutat amb una població aproximada de 60.000 habitants localitzada al
Sud-oest d’alemanya, a la regió de Baden. Forma part de l’àrea metropolitana de Stuttgart.
Econòmicament és coneguda com la ciutat dels cotxes per la seva gran producció (uns 2.000
vehicles diaris manufacturats). També acull el Centre Tecnològic de Mercedes, un centre de
recerca, disseny i desenvolupament de l'automòbil.
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Durant l’Edat Mitjana es va començar a desenvolupar la indústria tèxtil que s’ha mantingut fins
avui en dia, tot i que ha perdut pes degut a les importacions asiàtiques. Per això la ciutat és
activa en el sector de la moda, en l’àmbit del B2B.
Un altre sector econòmic important és l’enginyeria. Alguns dels antics molins que encara es
poden trobar en l’àrea urbana són utilitzats com a oficines per a la indústria tecnològica (com
IBM).
La ciutat és activa en la promoció del comerç i la indústria. El desenvolupament econòmic de la
ciutat es basa no només en la indústria automobilística sinó també en altres sectors com
enginyers mecànics, artesans, comerciants i proveïdors de serveis. Entre els projectes de
desenvolupament industrial hi ha la creació d’un aeròdrom amb finançament del Fons
Regional Europeu per desenvolupar un clúster en el sector aeroespacial.
Algunes de les línies de treball de la política municipal són l’accessibilitat, la sostenibilitat i la
cultura.
En l’àmbit de la sostenibilitat, es desenvolupa un programa de seguiment i avaluació de
l’accessibilitat tant de llocs públics com establiments privats per tal d’eliminar els obstacles.
Com que la ciutat és percebuda com una ciutat industrial, una de les àrees estratègiques en les
que es treballa és el medi ambient i la sostenibilitat, tant en l’àmbit de la preservació del medi
com en el de l’estalvi energètic. En relació a la preservació del media, les accions estan
enfocades a la reducció de les emissions de CO2, el control de contaminació acústica i el
desenvolupament d’un millor sistema de recollida de residus. En l’àmbit de l’estalvi energètic,
aquest es fomenta en els edificis públics a través de sistemes de control i de millora de
l’eficiència energètica.
Des del punt de vista turístic i cultural, la ciutat té molt per oferir: va ser fundada el 1263 i es
caracteritza per l’encant del centre històric amb cases amb entramats de fusta i l’església de
Sant Martí (una de les més esglésies romàniques més antigues de la regió). No va ser fins al XIX
el moment del seu gran desenvolupament, quan va guanyar en importància gràcies als molins i
a una important indústria tèxtil.
L'oferta cultural de Sindelfingen és acolorida i innovadora. Les polítiques municipals es centren
en estimular la producció cultural innovadora, creativa, per a tots els gustos i totes les
butxaques. Al juny la ciutat celebra el “Festival Internacional al Carrer” basant en el menjar
ètnic i les actuacions de les ciutats associades. Les activitats culturals a la ciutat són molt
diverses: música, teatre, art, història local...
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La ciutat va rebre el premi de “ciutat justa” per la promoció del Comerç Just entre els diferents
sectors de la ciutat, el sector privat la societat civil i les autoritats locals per tal d'enfortir, per
exemple, els petits agricultors i els treballadors de les granges per tal de promoure el consum i
la producció sostenibles.
En el marc de desenvolupament urbà l’objectiu és tenir en compte els interessos dels diversos
col·lectius i treballar, sobretot, per millorar la infraestructura de transport, les infraestructures
esportives, les àrees de jocs i les àrees verdes.
És una ciutat internacional activa en diverses xarxes i iniciatives europees, que ha participa en
la iniciativa “Youth at risk” juntament amb altres ciutats com Girona.
Ulm va ser la ciutat natal d’Alber Einstein. És una ciutat mitjana (120.000 habitants) de la regió
de Baden, a la ribes del Danubi. Això fa que tingui molt bones connexions amb les ciutats
europees al llarg del curs del riu fins arribar al mar Negre. És un important centre cultural,
logístic i tecnològic; membre de molts clústers de la regió en àmbits com les ciències de la vida
o l'automòbil.
El sector econòmic més important és la indústria clàssica (maquinària, automòbil, electrònica i
farmacèutica) amb importants empreses com Nokia, Siemens o Audi. Tot i així, hi ha un fort
teixit empresarial format per petites i mitjanes empreses.
És una ciutat amb un centre històric documentat des del segle IX que es va anar desenvolupant
durant l’Edat Mitjana, moment en que va esdevenir un centre cultural i econòmic de
referència. També era un important centre de comerç de roba i els seus ciutadans eren
importants patrons i mecenes d’art. En aquests moments es va construir la catedral que,
encara avui en dia, és un dels temples més grans de la cristiandat. La part interior de la ciutat
encara conserva l’estructura medieval amb barris de pescadors, barris artesanals i carrers
estrets. A partir dels anys 20 es va anar modernitzant la ciutat, amb obres d’arquitectes de
renom com Richard Meier que va fer l’actual biblioteca.
També és una ciutat universitària. La Universitat d’Ulm va ser fundada el 1967 i els seus estudis
principals són en les àrees de ciències, medicina,enginyeria, matemàtiques i econòmiques. La
ciutat també és la seu de la Universitat de Ciències Aplicades fundada el 1960. Des de fa 30
anys es compta, també, amb un parc científic (la “ciutat de la ciència”) gestionat per
l’ajuntament.
Com moltes altres ciutats industrials, una de les àrees en les que es treballa és la política
mediambiental i la sostenibilitat, que li va valdre el premi europeu de l’Energia per la política
de gestió energètica i de lluita contra el canvi climàtic. En són exemples la construcció d’una
PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

33

planta de biomassa o l’edifici sostenible de la “Ciutat de la Ciència” fet d’acord amb els criteris
“Passive House” com a Heidelberg.
Forma part de la xarxa Eurotowns i ha participat en algun projecte juntament amb Girona
sobre el transport i els eixos de comunicació.

Àustria
D’Àustria es proposa la ciutat de Graz. Graz és la segona ciutat del país i el principal centre
cultural, científic i econòmic de la regió sud-est. És, també, un punt de connexió important
amb els països fronterers.
Les principals branques industrials inclouen enginyeria del metall, tecnologia mediambiental i
enginyeria elèctrica. Recentment s’ha incorporat a la Xarxa de ciutats creatives i de disseny de
la UNESCO per tal de compartir experiències i crear noves oportunitats per al
desenvolupament econòmic i social. La base és el desenvolupament de les indústries creatives
(disseny, moda, perfums, alimentació, arquitectura...) recolzant els projectes d’institucions i
empreses locals. A llarg termini representa, també, reforçar el turisme (el centre històric fou
declarat patrimoni de la humanitat), el comerç, la cultura i l’educació.
L’ajuntament de la ciutat també ha participat en el projecte europeu URBAN en aspectes
relacionats amb el desenvolupament i la renovació del districte millorant les condicions de
vida, les connexions de trànsit, la consolidació de la infraestructura social, la promoció dels
negocis locals i la creació de llocs de treball.
La ciutat és un pol científic i cultural important. Té quatre universitats: la Karl-Franzens, la
Universitat Tècnica, la de Medicina i la de Música i Arts; a més a més té dos parcs tecnològics i
una institució de recerca no universitària que col·labora amb les empreses locals (Joanneum
Research).
En els últims 40 anys ha protagonitzant moviments d’avantguarda en l’àmbit de la literatura,
les arts i l’arquitectura, esdevenint un referent cultural europeu. S’hi celebren, a més,
nombrosos festivals i esdeveniments com el “styrarte” (música) o el “Steirischer Herbst”
(transdisciplinar, plataforma d’art, arquitectura, arts visuals, fotografia, música i cinema).
És membre de la xarxa European Cities Marketing, com Girona.
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Bèlgica

Les ciutats que es proposen de Bèlgica són Anvers, Bruges, Hasselt i Kortrijk.
Anvers és una ciutat de característiques bastant diferents a les de la ciutat de Girona,té prop
de mig milió d’habitants que va tenir l’època del seu gran apogeu entre els segles XV i XVII. La
seva economia segueix estant estretament relacionada amb l’activitat portuària, essent un
dels principals ports d’Europa per la seva ubicació estratègica. És una de les ciutats comercials,
per tant,més importants del nord d’Europa i és coneguda mundialment per la seva producció
de diamants. Actualment també és coneguda per la moda i el disseny, reforçant la idea d’una
ciutat comercial.
És una ciutat universitària i al s. XVII va ser un important centre cultural. El centre històric
combina edificis renaixentistes i barrocs i el nom de la ciutat s’associa a pintors com Rubens,
Van Dyck. Teneiers, Jordaens i la família Bruegel. Té un districte que és anomenat “el Districte
del Teatre” pels nombroses teatres que hi ha i perquè és el lloc on desenvolupen la seva
activitat actors, directors, músics i ballarins; tant en els teatres com en cafeteries i bars. De fet,
es tracta d’una ciutat amb una rica vida nocturna centrada en les activitats culturals (teatre,
música, dansa i cinema).
La ciutat pateix dels problemes urbans habituals en les grans aglomeracions post-industrials
d’Europa però, gràcies a programes europeus com URBAN, ha treballat en diferents àmbits
com en la desocupació juvenil. És, també, un exemple en l’àmbit de la sostenibilitat.
L’ajuntament ha pres diferents mesures com l’elaboració d’un mapa amb la classificació dels
immobles segons el seu nivell d’estalvi energètic, una política de reciclatge de deixalles que ha
portat a reciclar el 93% de la brossa, la potenciació de sistemes de transport sostenibles com la
bicicleta o un estricte control de la contaminació visual i auditiva.
En relació amb la seva influència regional, és membre de l’associació “Rihne-Scheldt Delta”
que vol desenvolupar l’àrea entre Ambers i rotterdam, i connectar les dues àrees
metropolitanes d’Ambers – Brusel·les – Gant i Randstad Holanda.

Bruges per la seva ubicació, va ser un punt estratègic en les rutes comercials durant l’època de
la Lliga Hanseàtica (va formar part de la ruta de les fires de tela) i va viure la seva edat daurada
entre els segles XII i XV.
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El centre històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat i destaca perquè està pràcticament
tot peatonalitzat, recorrent-se amb mitjans sostenibles com la bicicleta, el cotxe de cavalls o a
través dels canals.
És una ciutat universitària destacable. En l’àmbit econòmic segueix essent una ciutat comercial
tot i que actualment el principal recurs és el turisme. En aquesta línia forma part de la xarxa
European Cities Marketing, igual que Girona.
En l’àmbit cultural acull un esdeveniment trianual relacionat amb l’art contemporani i
l'arquitectura. L’esdeveniment té lloc en el centre històric i, enguany, per exemple, es centra
en la urbanització global. El patrimoni històric de la ciutat contrasta amb el dinamisme i ràpid
creixement de les ciutats; per això artistes i arquitectes de renom en l’àmbit de les ciutats
petites i mitjanes treballen a partir d’aquest tòpic per fer descobrir les conseqüències positives
i negatives de l’urbanització a gran escala.
Hasselt és una ciutat Belga de la regió de Flandes que juga un paper important en les
connexions amb els països veïns d’Alemanya i Holanda. Juntament amb Maastricht, Liège,
Heerlen i Aachen és una de les ciutats més atractives de la Euroregió Mosela – Rin. És una
ciutat de tamany mitjà, capital de la província de Limburg.
L’economia de la ciutat es basa, sobretot, en el comerç i els serveis. Ocupa el quart lloc en la
llista de les millors ciutats comercials del país gràcies a l’ambient acollidor i l’àmplia gamma de
botigues.
De fet, el logotip de la ciutat és “capital del sabor” i fa referència a una ciutat que s’ha
d’experimentar amb tots els sentits: vista, olor, gust, emoció... La indústria de la moda és una
de les que més s’ha desenvolupat, juntament amb una gran concentració de serveis
d’hoteleria i restauració (bars, cafeteries, terrasses i restaurants). També marquen tendència
les indústries creatives en l’àmbit de l’arquitectura i la preservació del patrimoni. Els nous
projectes de la ciutat aposten per generar allotjament extra, per millorar els serveis d’atenció
al infants i la millora dels equipaments d’educació i lleure; buscant la col·laboració entre el
govern municipal i les PIME.
El centre és, majoritàriament per vianants (lliure de cotxes) i conté nombrosos edificis històrics
com la catedral. Per tal de fomentar l’ús del transport públic i la mobilitat sostenible, aquest és
gratuït. Als entorns de la ciutat hi ha nombroses rutes a peu i en bicicleta, també.
Al mateix temps, és una ciutat universitària amb propostes formatives relacionades amb el
pop i el rock, així com cursos d’animació cinematogràfica i disseny de jocs. L’oferta cultural és
àmplia i variada. Els museus i centres culturals municipals són actius, amb projectes nous i
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creatius. Al llarg de l’any es programen diverses activitats com espectacles i festivals de teatre
al Centre Cultural, concerts de música al Muziekodroom, ofertes multidisciplinars al Centre
d’Art Belgie o activitats relacionades amb el disseny i l’art contemporani al Centre d’Art Z33.
Un altre dels elements emblemàtics, com ja s’ha dit, és el comerç. Hi ha importants carrers
comercials, amb botigues exclusives amb col·leccions dels grans dissenyadors però la moda
belga també hi és present. Es destaca la botiga del dissenyador Hasselt Stijn Helsen que va
dissenyar el vestit de Spiderman i el vestuari de Pirates del Carib. El centre acull, també, el
museu de la moda. Des de l’oficina de turisme es fan productes específics en relació a la moda
i al comerç com un voucher que es pot comprar a l’oficina i que serveix per pagar en els
diferents comerços de la ciutat.
L’altre puntal dels serveis de la ciutat és la gastronomia, que es pot descobrir en els nombrosos
restaurants, cafeteries i terrasses. Les especialitats tradicionals com la ginebra (amb el Museu
Nacinoal de la Ginebra) o les Speculaas (galetes) hi tenen una forta presència, també a través
del mercat setmanal. L’oficina de turisme ha creat un producte que ofereix l’opció de provar
les diferents especialitats en forma de petits aperitius en diferents establiments (com una
mena de ruta dels aperitius).
La ciutat també té compta amb nombrosos parcs i jardins; destacant el jardí japonès més gran
d’Europa d’aquestes característiques.
Participa en la Xarxa de ciutats Eurotowns, i ha col·laborat en un projecte en el que també hi
va participar Girona que era el de “Youth at risck”.

Kortrijk, prop de la frontera amb França, és la 6a de Flandes i té una població de prop de
75.000 habitants. Com a principal ciutat de la regió del sud oest de Flandes és una ciutat de
serveis: escoles, hospitals i comerços.
A l’Edat Mitjana va ser reconeguda per la indústria del lli i la llana, convertint-se en una de les
ciutats més riques de Flandes. Encara avui la indústria tèxtil és important tot i que, degut a la
crisi dels anys 70 que va patir aquest sector, s’ha desenvolupat altres sector econòmics com els
materials de construcció o els serveis. El teixit empresarial es caracteritza per una forta
presència de PIMEs. L’empresa de major projecció, però, és una de projecció digital i pantalles
de vídeo.
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La ciutat és de l’època medieval amb alguns edificis històrics que han estat classificats com a
Llocs Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. La major part de l’arquitectura medieval de la
ciutat roman intacta i està remarcablement ben conservada i restaurada.
Des dels 90 s’està adaptant la política municipal es centra en millorar la funció del centre de la
ciutat. El primer pas ha estat la millora de tots els espais públics, combinant accions
d’arquitectes internacionals amb enginyers locals. La plaça del mercat va ser dissenyada per
Bernardo Secchi de Milà i l’àrea peatonal per Jordi Farrando de Barcelona.
El centre de la ciutat és eminentment comercial; de fet, va ser la primera ciutat de Bèlgica amb
un carrer comercial peatonal, anomenat Korte Steenstraat. Avui, part del centre històric de la
ciutat és completament peatonal, essent un dels espais sense cotxes més grans de Bèlgica. Per
tal de dinamitzar aquest espai i per potenciar el comerç es va ubicar un centre comercial en
aquest espai amb més de 100 botigues que complementen l’oferta existent de comerços i
restaurants de la zona.
Un altre dels objectius és recuperar l’espai del riu, el Leie, i convertir-lo en un punt de connexió
entre le Havre i Rotterdam, en el marc d’un projecte trans-Europeu. En aquesta línia s’han
construït 7 ponts sobre el riu per tal de crear una imatge nova de la ciutat i introduir el
concepte de “gaudir de l’aigua” en una ciutat d’interior. Cada un d’aquests ponts és diferent i
únic però tots estan construïts a 7 metres per sobre el nivell de l’aigua. Paral·lelament, s’ha
creat una ruta a peu i en bicicleta que enllaça els ponts.
Un dels punts forts és la gran i moderna infraestructura per fires, celebrant-se diferents
esdeveniments al cap de l’any amb algunes fires molt reconegudes com la “Bus world” i la de
disseny interior i mobiliari (la segona més gran d’Europa després de Milà).
Un altre dels projectes emblemàtics de la ciutat ha estat la nova biblioteca, o “Biblioteca del
Futur” dissenyada per l’estudi de prestigi internacional REX. Aquesta espai funciona com una
gran sala d’estudis i lectura però inclou, al mateix temps, les activitats del Centre de Música de
la ciutat.
S’ha creat una plataforma amb 5 participants de l’àmbit regional i el sector públic per tal de
desenvolupar la innovació, la creació i el disseny. Un dels col·laboradors és la universitat de la
ciutat que és líder en l’àmbit de la gamificació, el multimèdia i el disseny del producte. Un dels
programes desenvolupats en el marc d’aquesta col·laboració és la conversió del complex de
Buda (una antiga fàbrica tèxtil) en un centre creatiu i d’exposicions. L’antic complex de
cinemes juntament amb altres espais propers també s’han adaptat per crear un espai per la
creativitat i la producció artística.
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La ciutat està familiaritzada amb els projectes de cooperació i el treball en xarxa, ja que ha
participat en diversos projectes Interreg. Més recentment, el projecte Innofestival es va
aprovar en el marc del 7è programa marc, juntament amb Barcelona, Milan, Lisboa, Vilnus i
Talinn. Igual que Girona, forma part de la xarxa Eurotowns.

Finlàndia

De Finlàndia es proposa la ciutat de Jyväskylä. Aquesta ciutat té poc més de 130.000 habitants
i és un dels cinc centres de creixement més important del país. Per la seva situació estratègic
és un important nus de comunicació i logístic del país i està ubicada en un entorn amb recursos
naturals importants (prop del segon llac més gran de Finlàndia).
Es promociona com una ciutat de ciències i arts i se la coneix com l’Atenes de Finlàndia. De fet,
es considera una de les millors ciutats per viure (sobretot amb família) per l’alt nivell de
qualitat de l’educació.
Tradicionalment la ciutat (i la regió) ha depès de les indústries de la fusta i el metall però
actualment més del 78% dels llocs de treball són en el sector terciari. Els principals motors de
l’economia són els serveis educatius i de salut, la producció de màquines per fer paper, la
tecnologia de la informació i les energies renovables. És una ciutat pionera en bio economia i
solucions energètiques que actua com a banc de proves i de la que han sortit iniciatives que
s’han aplicat en la resta de ciutats fineses i del món per a l’estalvi energètic.
És un important centre universitari i acadèmic durant tot l’any, de fet és una de les ciutats amb
la població més jove de Finlàndia degut al gran nombre d’estudiants. Va acollir les dues
primeres escoles que van impartir l’educació en finès. La Universitat de Jyväskylä, la
Universitat de Ciències Aplicades JAMK i l’Acadèmia de les Forces Aèries proveeixen la majoria
de les places universitàries fineses. La Universitat de Jyväskylä va tenir la primera facultat
d’Informació i Tecnologia de Finlàndia i compta amb l’única Factultat de Ciències de l’Esport i
la Salut, una Facultat molt reconeguda en l’àmbit de les ciències naturals i una àmplia gamma
de programes d’Humanitats, Economia i Ciències Socials.
És una ciutat relativament recent, fundada al s. XIX pel tsar de Rússia Nicolau I, d’arquitectura
moderna, amb molts edificis dissenyats per l’arquitecte funcionalista de renom internacional
Aalvar Aalto, nascut i format a la ciutat.
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El museu Alvar Aalto i el Museu Central de Finlàndia formen un centre cultural important just
al costat del campus històric de la Universitat de Jyväskylä. Els dos museus van ser dissenyats
per aquest arquitecte;igual que altres espais de la ciutat com el Teatre.
La ciutat és especialment reconeguda per la riquesa i varietat cultural: museus, exposicions
d’art, concerts, esdeveniments i representacions teatrals. A part dels dos museus esmentats,
acull un museu d’artesania de Finlàndia, un d’aviació, un d’art i el de la universitat.
La ciutat acull una gran varietat de fires i conferències nacionals i internacionals. El Centre de
Congressos i Fires JyväskyläPaviljonki és un equipament modern i versàtil, amb excel·lents
infraestructures per tot tipus d’esdeveniments. Està ubicat al centre de la ciutat, oferint molt
bones connexions amb els serveis del centre: restauració, allotjament i botigues. Entre els
esdeveniments que es celebren cal citar el Festival de Cinema Fantàstic i Àrtic, la setmana de
l’aniversari de la Jyväskylä, nombrosos festivals de música (rock, pop...). També es celebren
esdeveniments per dissenyadors i arquitectes concorreguts per professionals de tot el món.
L'Athenis Finlandiae és un esdeveniment cultural d’història antiga, arts i ciència i el festival
Time of Dance de dansa contemporània és el més gran de Finlàndia en aquest àmbit.
El Festival de les Arts és el més antic de Finlàndia. Es celebra durant el mes de juny, compta
amb la presència de músics, bandes, circ contemporani, comediants, gent del teatre i el
cinema i és un dels més reconeguts de Finlàndia.
El programa d’esdeveniments esportius també és rellevant, amb el Campionat del món de
Rally, Neste Oil Rally, i la Marató com esdeveniments més emblemàtics.
Els principals projectes de desenvolupament de la ciutat estan relacionats amb el
desenvolupament del centre de la ciutat i l’àrea de Kangas invertint en el desenvolupament
d’un sistema d’enllumenat exterior per fomentar l’ús correcte de la llum per tal de crear
seguretat, que sigui escènicament rellevant i que tingui en compte els efectes ambientals.
També s’està invertint en la construcció de nous equipaments esportius i sanitaris.
Forma part de la Xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns, igual que Girona.

Hongria

La capital d’Hongria, Budapest, també coneguda com la Ciutat dels Cafès o la Ciutat del
Danubi, és una altra de les ciutats analitzades.
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Des del punt de vista econòmic, és un important centre industrial i financer de l’Europa Central
que es va situar com una de les ciutats amb major desenvolupament econòmic d’aquesta àrea
(tercera en l’índex de Mercats Emergents de Mastercard, millor ciutat de l’Europa Central en
qualitat de vida segons l’Economist Intelligence Unit, setè lloc per viure d’Europa segons la
revista Forbes o millor ciutat de l’Europa Central i de l’Est segons l’Index Innovation Cities Top
100).
Les indústries estan ubicades a les afores de la ciutat i, tradicionalment s’han basat en els
sectors de la metal·lúrgia, el tèxtil i l’automobil; tot i que actuamlent s’hi ha sumat l’enginyeria
de la comunicació i la indústria farmacèutica. El centre és on hi ha les empreses de serveis,
assessoria financera, transaccions de divises i comerç.
En els darrers anys el turisme ha irromput com un element més en l’economia de la ciutat, ja
que és un dels destins de culte europeus i es considera una de les ciutats més elegants
d’Europa per la majoria de guies turístiques i prescriptors.
És una ciutat monumental (el centre històric és Patrimoni de la Humanitat) amb molts museus
i galeries d’art. És molt dinàmica culturalment parlant, sobretot en relació a la música. La ciutat
compta amb 40 teatres, 7 sales de concerts i un teatre de l’òpera a més d’una de l’única escola
de dansa folklòria d’Europa. És seu de diversos festivals a l’aire lliure que aprofiten els espais
públics de la ciutat, com el Festival d’Estiu o el de Primavera; així com de nombrosos concerts i
conferències.
Participa, igual que Girona, en la xarxa Europe Cities Marketing i, ha participat en un projecte
comú amb altres ciutats europees de formació de formadors en el que també hi va participar
Girona.

Lituània

Vilnius, la capital de Lituània, està situada al sud-est de Lituània; és la capital del país i la
segona ciutat dels països bàltics.
Es considera una ciutat global segons l’estudi GaWC (Globalitzation and World Cities Research
Network) per la varietat de serveis financers internacionals, per l’existència de corporacions
multinacionals, per ser un punt de connexió de xarxes globals i per l’alta qualitat de les
institucions educatives, entre altres.
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Des del punt de vista econòmic, és un important centre financer i de serveis. Tot i que només
té el 20% de la població del país, genera prop del 40% del producte interior brut, essent una de
les ciutats més pròsperes d’Europa. En els darrers temps s’estan desenvolupant centres
manufacturers

de

tecnologies

làser

i

solars

(energies

renovables,

manufactures

biotecnològiques, etc.) que proveeixen als mercats internacionals. El turisme i la cultura són
dos altres sectors econòmics en desenvolupament.
La ciutat és reconeguda per la bellesa del centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO el 1994. Les primeres referències documentals daten del segle XIV, al s. XVI es
van construir les muralles per protegir la ciutat. Aquest és un dels moments de més expansió
de la ciutat degut, en part, per l’establiment de la Universitat.
La ciutat, com tot el països i els països veïns, es va veure molt afectada per les dues guerres
mundials, que va estar sota l’ocupació alemanya. Després de la Segona Guerra Mundial va
passar a ser part integrant de l’Antiga Unió Soviètica i no va ser fins el 1990 qie es de
independitzar.
La ciutat s’ha transformat ràpidament convertint-se en una ciutat europea moderna. Molts
dels edificis històrica han estat renovats, i les àrees de negocis i comercials s’han desenvolupat
en el “nou centre” del a ciutat. És una ciutat cosmopolita amb una barreja d’estils
arquitectònics (és coneguda com una ciutat barroca, però hi trobem mostres de l’art gòtic i el
renaixement, entre altres) que podria recordar a Praga o Berlín. Com moltes de les ciutats
medievals s’ha desenvolupat al voltant de l’ajuntament i la catedral; amb carrers estrets i
corbats.
És un important centre universitari. La Universitat de Vilnius té una prestigiosa reputació per la
seva participació en programes de la UNESCO, la ONU i la Unió Europea; amb una important
oferta formativa de màsters en anglès que ofereix, moltes vegades, en cooperació amb altres
universitats europees; com és el cas de l’Erasmus Mundus european Master in Tourism
Management que es fa amb col·laboració amb la Universitat de Girona i la Universitat de
Southern Denmark.
La ciutat compta amb altres centres universitaris com la Universitat Mykloas Romeris, la
Universitat Tècnica Vilnius Gediminas i la Universitat Pedagògica.. També hi ha nombroses
instituts, l’acadèmica de la música i el teatre i l’acadèmica de belles arts.
És coneguda, també, com la Jerusalem de Lituània per la històrica presència de la comunitat
jueva i per això forma part, igual que Girona, de la Ruta Europea del Patrimoni Jueu.
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Països Baixos

Dels Països Baixos es proposa la ciutat de Schiedam. Schiedam (Països Baixos) és una ciutat
mitjana (76.000 habitants) situada al sud d’Holanda, en l’àrea metropolitana de Rotterdam.
Té una ben desenvolupada infraestructura de transport i és una intersecció clau en les
comunicacions, també és una citat accessible.
La ciutat va ser fundada al s. XIII i es va desenvolupar com una ciutat de comerç degut a la seva
estratègica situació com a eix de comunicacions. Des del segle XVI es va desenvolupar la
indústria de la ginebra, amb prop de 180 destil·leries de les que en queden unes poques.
Aquesta va ser la principal activitat durant els segles XVIII i XIX.
A finals del XIX i durant el XX la indústria de la construcció de vaixells es va desenvolupar a la
ciutat, amb l’existència d’importants companyies però avui aquesta indústria ha desaparegut
degut a la competència de les companyies asiàtiques. Sembla que en les darreres dècades
aquesta indústria està renaixent.
El pes de l’economia local i les PIMEs és molt important, amb prop de 2.700 negocis, en sectors
molt variats com el comerç, el transport, la construcció o la indústria. Els serveis comercials és
un dels sector creixent. Per això la ciutat ofereix moltes oportunitat per les petites empreses i
els emprenedors. A més, compta amb una situació estratègica i amb molt bones connexions.
La ciutat és coneguda pel seu centre històric amb canals i per tenir els molins de vent més alts
del món. També és famosa per les destil·leries i la producció de ginebra. El centre històric de la
ciutat es basa en un disseny urbà antic per això un dels reptes és desenvolupar-lo com un espai
atractiu, d’oci i comerç. El projecte “Werk aan de Winkel” és un projecte que pretén optimitzar
l’àrea comercial estimulant als propietaris i emprenedors a remodelant els seus edificis i
comerços a través d’incentius i subsidis.
Històricament és una ciutat d’aigua. L’aigua juga un paper important en la història de la ciutat,
en el seu present i en el seu futur. Per això el 2010 es va dedicar aquest any a l’aigua i es van
celebrar diversos esdeveniments relacionats amb aquesta temàtica.
La ciutat forma part de la xarxa Eurotowns i ha participat en diverses iniciatives en les que
també ha participat Girona com les accions de “Training the trainners” i “Youth at risk”.
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Regne Unit

Del Regne Unit es proposen les ciutats de Edimburg i Hastings.
Edimburg (Regne Unit) és la capital d’Escòcia i compta amb prop de mig milió d’habitants. És el
centre financer més important del Regne Unit després de Londres.
La seva economia es basa en els serveis financers, la recerca científica, l’educació superior i el
turisme. S’ha especialitzat en activitats d’alt valor com la recerca, el disseny i el
desenvolupament de noves tecnologies (en col·laboració amb les universitats de la ciutat),
El patrimoni històric (Patrimoni Mundial de la Humanitat)

l’han convertit en la segona

destinació més popular del Regne Unit després de Londres.
És un focus cultural molt actiu, compta amb nombrosos museus i galeries d’art però la
culminació és el Festival Internacional dedicat a les arts escèniques, festival molt reconegut, de
gran prestigi i amb un important impacte econòmic i cultural sobre la ciutat.

Hastings (Regne Unit) és una ciutat costanera de caràcter turístic situada al sud d’Anglaterra.
Històricament és famosa per la batalla de Hastings, el 1066, en la que Guillem el Conqueridor
va invadir les illes britàniques des de Normandia, vencent al rei saxó Harold.
Va ser votada la millor ciutat anglesa el 2013 per la British Academy of Urbanisme. El Centre
for Cities el 2014 la va situar com la ciutat del Regne Unit amb menys emissions de CO2 per
càpita i la novena en nombre de patents registrades.
Fins al desenvolupament del turisme, la pesca era la principal activitat econòmica de la ciutat.
Als anys 90 la ciutat va patir un fort declivi degut a la disminució del turisme de platja
tradicional. Encara és un dels pobles més desafavorits d’Anglaterra amb una alta taxa d’atur i
salaris mitjans baixos.
Recentment una sèrie de sectors econòmics estan desenvolupant un paper clau en la
recuperació econòmica de la ciutat: Hastings té un petit però important clúster d’indústries
manufactureres d’alta tecnologia i enginyeria avançada; també són importants els clústers
d’empreses òptiques. El creixement del sector financer i de les assegurances també
contribueix a generar llocs de treball.
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Les indústries culturals i creatives també s’han identificat com elements clau en el creixement
econòmic local, amb un nombre important d’empreses que ha escollit la ciutat com a base per
al seu negoci en els darrers anys.
El seu caràcter bohemi ha contribuït a fer de la ciutat un lloc amb encant (arquitectura
victoriana i Art Deco). Hi ha una bona varietat d’atraccions culturals com la Galeria Jerwood
amb col·leccions d’art contemporani, el Museu de Hasting o multitud de petites galeries d’art.
Es celebren esdeveniments anuals com el Congrés Internacional d’Escacs, la competició
internacional de piano, el festival d’Art “Coastal Currents”, el Festival de Marisc i Vi, el Festival
Medieval o el Festival de Jazz que complementen les festivitats locals com el festival Jack-inthe-Green el primer de maig o la Hastings Week a l’octubre que culmina amb un gran
espectacle de focs artificials a la platja per commemorar la batalla de Hastings.
Tot i que ha perdut la importància que havia tingut en l'època medieval com a port, encara té
una de les majors flotes de pesca de platja a Europa. La ciutat es troba en un entorn natural
espectacular, amb 10 km2 de parcs, jardins i reserves naturals i 3 km de front marítim amb
rutes per caminar i recórrer amb bicicleta. El paisatge de l’entorn es considera un dels millors
paisatges del su est d’Anglaterra.
Forma part de la Xarxa de ciutats mitjanes i petites Eurotowns, igual que la ciutat de Girona.

Suècia

S’ha proposta diverses ciutats de Suècia amb les que ja es té algun vincle, com Eskilstuna,
Gävle, Göteborg i Varberg.
Eskilstuna és una ciutat de prop de 100.000 habitants situada prop d’Estocolm i molt ben
connectada pel tren d’alta velocitat.
La ciutat es va desenvolupar molt durant la Revolució Industrial, és coneguda com la ciutat del
metall per la importància de la indústria metal·lúrgica que l’ha vinculat, històricament, amb
indústries com la de producció d’armes. Actualment segueix essent un centre manufacturer
amb un important percentatge de la població ocupada en la indústria, sobretot de l’automòbil.
Però la ciutat ha invertit, també, en indústries del coneixement i, a més de comptar amb la
universitat, té un Parc Científic.
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Els reptes de la ciutat són fer una ciutat atractiva, amb un alt nivell educatiu, generar llocs de
treball i el desenvolupament sostenible. Per això es compta amb projectes com el de
reestructucaió del centre (Kingsgatan)a través de la peatonalització de carrers per fer-lo més
atractiu i segur, el Premi al disseny del millor enllumenat de ponts i esglésies o la construcció
d’una nova font i un nou estadi.
És membre de la xarxa Eurotowns de ciutats petites i mitjanes d’Europa, en la que també
participa Girona.

Gävle és un municipi que compta amb més de 90.000 habitants situat a la costa est de Suècia.
És la capital de la regió de Gävleborg i té una situació estratègica, és un punt molt ben
connectat (tren, autopista, port i aeroport).
Històricament, les activitats de la ciutat s’han relacionat amb la pesca i les activitats forestals,
la construcció de vaixells i el comerç. Recentment, però, s’ha orientat cap a les noves
tecnologies, les tecnologies verdes i el turisme. El teixit empresarial és molt divers, comptant
amb grans companyies internacionals però també amb un important teixit de petites
empreses.
La universitat és relativament recent (1977) però s’està desenvolupant ràpidament com un
centre de referència en tres àrees: Negoci i Educació; Salut i Desenvolupament Sostenible i
Tecnologies. Compta amb un Parc Tecnològic reconegut per la seva implicació en el
desenvolupament de Internet per al mòbil, les cases intel·ligents i els sistemes d’informació
geogràfica.
L’Ajuntament col·labora amb el Parc Tecnològic i la Universitat de la ciutat juntament amb
altres ajuntaments de la regió i entitats privades per desenvolupar el projecte CLIQ, un
projecte per donar suport a la innovació, la internacionalització i la transferència de
coneixement entre les PIMES a partir del treball en xarxa.
És una ciutat relativament recent. Al segle XV estava formada per poques cases, edificis de
fusta i cases flotants; al segle XVIII es produeix el major desenvolupament urbà, construïnt-se
els edificis més emblemàtics del centre històric. Però la ciutat, des de llavors, s’ha incendiat
tres vegades. Després dels focs la ciutat es desenvolupa en forma de xarxa amb llargues
esplanades i àrees verdes per tal d’evitar la propagació de focs en el futur. Això també l’ha
convertit en una ciutat verda; va guanyar el Premi de la Setmana de la Mobilitat Europea el
2009 i el 2013 va acollir la conferència Europea sobre la Gestió de la Mobilitat (ECOMM).
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És membre de la xarxa Eurotowns de ciutats petites i mitjanes d’Europa, en la que també
participa Girona; amb qui ha col·laborat en un projecte europeu de formació de formadors.

Göteborg és una ciutat portuària amb una localització estratègica entre Oslo i Copenhage que
va ser fundada el 1621. És la segona ciutat del país situada a la costa oest i amb,
aproximadament, mig milió d’habitants.
Compta amb el port més gran dels països nòrdics i això l’ha fet seu de grans indústries i
empreses, com la casa Volvo. La seva activitat econòmica es centra en el comerç, el transport,
les activitats financeres i la indústria. Als 90 hi ha una davallada important d’alguns d’aquests
sectors i s’han desenvolupat altres activitats com el turisme i les relacionades amb el sector
cultural.
Té la població universitària més gran d’Escandinàvia gràcies a les dues universitats, la de
Göteborg i la universitat tecnològica de Chalmers. Forma part de la Xarxa de ciutats
educadores, igual que Girona.
Un dels principals reptes és esdevenir una ciutat sostenible i intel·ligent, baixa en emissions de
CO2. La col·laboració entre l’ajuntament, alguns sectors industrials i la universitat ha contribuït
al desenvolupament d’innovacions importants en àmbits com l’estalvi energètic, la mobilitat
sostenible i les tecnologies de la informació; moltes d’elles finançades a través del programa
europeu ”European Innovation Partnership for Smart Cities”.
És, també, una ciutat verda. Compta amb nombrosos parcs i boscos, com el Parc del Castell, el
Jardí Botànic o el Vasapaken on hi ha la Universitat de Göteborg.
Des del punt de vista cultural, és una ciutat molt dinàmica. Compta amb alguns museus (com el
Museu d’Art o el Marítim) i també amb nombrosos teatres, cinemes i sales de concert.
Històricament s’han celebrat esdeveniments culturals com el Festival Internacional de Cinema
(que es celebra des de 1979), el Kulturkalaset, el Festival de Jazz, el Festival Internacional de
Dança i Teatre (des de 1984) o la mostra vineal d’art contemporani.

Varberg està situada en una de les regions més cares de Suècia, a la costa oest del país. Està
molt ben connectada, tant per carretera, tren i mar, amb ciutats com Oslo i Goteborg,
Copenhagen, Hamburg i l’Europa central; fent que sigui un punt de connexió important..
Està en un terreny de muntanyes i planes, amb una costa escarpada amb platges de sorra. El
mar sempre ha jugat un paper important per la ciutat: com abric dels enemics danesos, com a
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centre de salut, per la bellesa paisatgística i de les platges i per les atraccions famoses de
windsurf.
La potent indústria turística és un dels principals motors econòmics, juntament amb el comerç.
La indústria local està formada per unes poques grans companyies i molts petits negocis i
empreses. A part de la indústria turística, la ciutat és la seu de nombroses empreses de
tecnologies de la informació i també d’empreses productores i dissenyadores de sabates. És
reconeguda, també, per la seva llarga tradició en la producció de bicicletes, sector que es va
establir ala ciutat a finals del XIX amb la revolució industrial.
La fundació de la ciutat data de l’edat mitjana amb la construcció de la fortalesa de Vargerbg.
Després de nombroses guerres i focs durant els segles XVII, XVIII i XIX la ciutat ha ressorgit de
les cendres cada vegada. La ciutat va guanyar reputació com un centre de salut al s. XIX;
moltes personalitats i membres de l’alta societat hi acudien per curar-se amb els banys de mar
i bevent l’aigua de les fonts. Actualment els balnearis continuen essent reconeguts, igual que
les platges però es vinculen més a pràctiques esportives com el windsurf.
La seva situació única, amb el mar accessible a peu des del centre de la ciutat ha contribuït a la
seva popularitat, sent la inspiració de generacions d’artistes i fotògrafs. El centre de la ciutat és
caracteritza pels seus carrers adoquinats i la plaça del mercat. Els principals recursos
patrimonials culturals són la fortalesa de Varberg, que data del s. XIII, el balneari o casa de
banys, del 1903, i l’estació de radio de Grimeton, que es Patrimoni de la Humanitat.
L’Ajuntament inverteix en educació, salut, logística i cultura. Les principals inversions en l’àrea
de l'educació s’han fet sota les premisses d’un sistema modern d’educació (Educació Avançada
Vocacional). La ciutat no té la seva pròpia universitat però ofereix educació amb associació
amb altres universitats.
Un altres dels àmbits en els que s’inverteix fortament és la sostenibilitat: el nombre de plantes
eòliques està creixent en els darrers anys i s’han reduït les emissions amb prop de 30.000
tones per any. Es treballa, també, en la millora de la recollida i el tractament dels residus, en la
millora de la qualitat de l’aire, en la reducció de la contaminació acústica, entre altres.
Un altre dels eixos de treball és l’accessibilitat, amb escoles adaptades i centres d’atenció
específics segons les discapacitats (reforç en els centres o bé centres de tractament
especialitzats, segons el tipus de discapacitat i les necessitats). També elabora un programa
d’activitats d’oci i esportives adaptades.
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El desenvolupament rural de les zones properes és un altre dels eixos prioritaris, amb
estratègies i accions per tal d’augmentar la població i els llocs de treball i millorar el transport
públic i la connectivitat amb la ciutat.
Forma part de la Xarxa de ciutats europees Eurotowns.

1.3.- VALORACIÓ

La ciutat de Girona, en relació al context territorial europeu i en base als recursos de que
disposa pot establir sinèrgies i arribar a liderar projectes en àmbits com:
La cultura entesa en un sentit ampli, però sobretot, en les àrees de la cultura contemporània,
el teatre i el patrimoni cultural (llegat històric de la ciutat). Les indústries culturals, el disseny o
la creació contemporània són àmbits prioritaris d’actuació segons l’estratègia Hortizó 2020. Al
mateix temps, la posada en valor del patrimoni i del llegat cultural comú europeu és una altra
de les línies prioritàries (el cas de la Red de Juderías i la Ruta del Patrimoni Jueu a Europa n’és
un exemple a seguir).
El teatre seria una clara línia estratègica a desenvolupar tenint en compte els recursos ja
existents a la ciutat.
En l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació, en aquest cas com a capital d’una província on hi
ha diversos productes agro-alimentaris certificats. Per una banda ens trobem en un context en
el que l’origen dels productes, les formes de producció etc. cada cop adquireixen més
importància de cara al consumidor. Al mateix temps Girona ha aconseguit un molt bon
posicionament a nivell internacional gràcies al prestigi i renom, entre d’altres, del Celler de Can
Roca.
El comerç i els serveis és una altra àrea que cal desenvolupar i potenciar, fins i tot potser
relacionada amb aquesta producció de proximitat de productes agro-alimentaris. En termes de
comerç hi ha algunes ciutats europees que han desenvolupat programes interessants per tal
de reforçar el teixit empresarial, moltes vegades protagonitzat per les PIMES. Per això és
interessant, també, tenir en compte aquelles ciutats que, com Girona compten amb
institucions firals i amb un calendari d’esdeveniments notable.
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En l’àmbit universitari Girona compta amb una universitat relativament jove en comparació
amb altres universitats europees però, tot i així, compta amb alguns estudis de renom com el
Campus d’Excel·lència en Turisme i Aigua o la ferma aposta pels estudis de medicina. En aquest
sentit, la universitat a través de les diferents Facultats o estudis poden ajudar a la
internacionalització de la ciutat i a la creació de xarxes de cooperació.
Per tant, un cop visualitzat el detall de les diferents propostes, es té la base per escollir quin és
el camp de treball amb el que es vol aprofundir per tal d'establir quines són les ciutats amb
qui es poden generar sinèrgies de treball conjunt, o determinar quins són els models d’èxit
en cadascun dels àmbits o sectors estratègics de la ciutat de Girona.
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