
17 de gener de 2023, Barcelona, Espanya

Barcelona es converteix en la primera Capital Europea de la
Democràcia

Després de la votació de diversos milers de membres d’un jurat ciutadà paneuropeu,

Barcelona acollirà un any d’actes dedicats a enfortir la democràcia europea.

Ha rebut el títol de Capital Europea de la Democràcia 2023/24. El resultat es va comunicar en

una roda de premsa celebrada el dimecres 18 de gener. Des de setembre de 2023 fins a agost

de 2024, acollirà un Any Programàtic d’actes i activitats per enfortir la democràcia europea amb

la participació de visitants de tota Europa.

‘El govern local sempre ha estat el nivell d’autoritat pública més pròxim a les persones a les

quals serveix’, va dir Marija Pejčinović Burić, Secretària General del Consell d’Europa, en un

vídeo per felicitar a Barcelona. ‘És aquí on millor poden desenvolupar-se les noves idees i la

participació democràtica. La Capital Europea de la Democràcia no només reconeix l’excel·lència,

sinó que serveix d’inspiració per a altres’.

En un altre vídeo, la Vicepresidenta de la Comissió Europea, Dubravka Šuica, va destacar la

urgència de la iniciativa en aquests temps d’incertesa: ‘Després d’una dècada de múltiples crisis

i atacs als nostres valors europeus, ha arribat el moment d’unir forces, contraatacar i connectar

als innovadors democràtics i als artífexs del canvi que ara hem d’impulsar. La Capital Europea de

la Democràcia crearà un escenari vibrant per a l’intercanvi de bones pràctiques democràtiques i

per a experimentar noves formes d’innovació democràtica en acció’.

Entre el 2 i el 15 de gener, milers de membres de jurats ciutadans de 46 estats membres del

Consell d’Europa van avaluar una sèrie de projectes de tres ciutats finalistes: Barcelona, Braga i

Brussel·les. Barcelona va convèncer al jurat amb la seva àmplia oferta de projectes innovadors,

com Decidim, una plataforma digital de participació ciutadana creada al 2016 i que utilitzen

centenars de ciutats de tot el món; i Superblock, una iniciativa per recuperar els carrers de la

ciutat i alliberar-los de cotxes.

‘La ciutat de Barcelona se sent orgullosa de ser la primera Capital Europea de la Democràcia’, va

declarar l’alcaldessa, Ada Colau. ‘En un context mundial en el qual augmenten els discursos

d’odi i els projectes autoritaris, les ciutats són el lloc en el qual podem col·laborar amb els

ciutadans per enfortir la democràcia. Acceptem aquest repte com una oportunitat per continuar

avançant en la innovació democràtica, cooperar amb altres ciutats i garantir que els ciutadans

tinguin un paper més actiu en les polítiques públiques’.
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Antonella Valmorbida, Secretària General d’ALDA i Presidenta del Jurat d’Experts de la CED, va

destacar la fortalesa de les tres ciutats finalistes: ‘Brussel·les ha estat provant maneres de

recaptar l’opinió de la comunitat abans d’introduir canvis duradors. Barcelona és innovadora i

adopta tant els nous models digitals com els de participació presencial. El model de Braga de

Democràcia d’Intel·ligència Connectiva cerca perspectives d’experts en una àmplia gamma de

camps, aprofitant el valor de la transparència’.

Helfried Carl, fundador de la Capital Europea de la Democràcia, va afegir: Es tracta d’un moment

decisiu tant per a la societat civil europea com per a la democràcia europea, després de més de

dos anys d’àrdua preparació d’aquesta iniciativa. L’elecció de Barcelona ens ofereix una gran

plataforma per mostrar les millors pràctiques en matèria de participació i demostrar que la

democràcia està al servei dels ciutadans europeus’.

Pot accedir al nostre dossier de premsa aquí, amb un vídeo de la roda de premsa, missatges en

vídeo i fotos.

Al febrer de 2023 s’obrirà la convocatòria perquè les ciutats optin al pròxim títol de Capital

Europea de la Democràcia (CED 2024/25). Premi aquí per saber com pot sol·licitar-ho.

La iniciativa de Capital Europea de la Democràcia va ser creada al desembre de 2021 per ECoD

gemeinnützige GmbH junt amb The Innovation in Politics Institute, amb seu a Viena i Berlín i

amb socis en 16 països europeus.

Per a més informació, contacti:
Stefan Sindelar, CEO ECoD NPO
shs@capitalofdemocracy.eu
+43 664 88665030
https://capitalofdemocracy.eu

Imatge: En una cerimònia a Barcelona,   Helfried Carl, fundador d'ECoD, va presentar el premi Capital Europea de la

Democràcia al tinent d'alcaldia Jordi Martí, ja que l'alcaldessa Ada Colau estava malalta. © Elias Pargan, lliure per a

ús editorial.
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