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Benvolguts i Benvolgudes 

Presidenta de la Comissió Europea, Sra. Ursula von der Leyen; 

Comissària Europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Sra. Mariya Gabriel;  

President del Consell Europeu, Sr. Charles Michel; 

Presidència del Consell de la Unió Europea, Sr. Andrej Plenkovic; 

Ambaixadors i Ambaixadores Representants Permanents dels Estats Membres davant la Unió 
Europea;  

President del Parlament Europeu, Sr. David Maria Sassoli; 

President del Grup del Partit Popular Europeu, Sr. Manfred Weber; 

Presidenta del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, 
Sra. Iratxe García Pérez; 

President del Grup Renew Europe, Sr. Dacian Ciolos; 

President del Grup Identitat i Democràcia, Sr. Marco Zanni; 

Co-Presidents dels Verd/Aliança Lliure Europea, Sra. Ska Keller i Sr. Philippe Lamberts; 

Co-Presidents del Grup de Conservadors i Reformistes Europeus, Sr. Ryszard Legutko i Sr. 
Raffaele Fitto; 

Co-Presidents de l’Esquerra Unida Europea/Esquerra Verda Nòrdica, Sra. Manon Aubry i Sr. 
Martin Schirdewan. 

 

Des de diverses ciutats europees ens dirigim a vostès per compartir algunes reflexions sobre la 
importància de la ciència i el coneixement que més que mai s’ha posat de manifest en aquesta 
crisi de la Covid-19. 

Avui en dia les ciutats són un actor polític i social central a la Unió Europea, que concentra una 
proporció cada vegada més alta de la població europea. Les ciutats són una realitat diversa que, 
com ha demostrat aquesta pandèmia, combina reptes rellevants a afrontar i oportunitats 
incomparables per donar-hi resposta.  

La densitat urbana, la contaminació, el moviment de persones o l’envelliment de la població són 
riscos greus per la salut global que es troben especialment presents a les ciutats a causa del seu 
dinamisme i l’atractiu que desperten per al desenvolupament dels projectes de vida de la 
ciutadania. No obstant això, aquests mateixos riscos també expliquen en part que siguin les 
ciutats els centres on es produeixen la recerca i el desenvolupament científic punters, la 
innovació, el debat i l’intercanvi de coneixement i l’atracció de talent d’arreu del món.      



És degut a aquesta realitat que és més necessari que mai que les ciutats europees segueixin 
creixent com a espais de ciència i de coneixement focalitzats especialment en els avenços en 
aquests grans reptes científics i socials que es plantegen en l’àmbit urbà i que són, per tant, 
centrals per al futur de la Unió Europea. La protecció de la salut global, la lluita contra la 
contaminació i el canvi climàtic, l’envelliment actiu i de qualitat o la democratització i 
l’intercanvi de coneixement a través de les noves tecnologies són reptes urbans que no poden 
ser resolts enlloc millor que a les pròpies ciutats que els afronten. EUROCITIES ha fet pública 
una declaració el 12 de juny sobre la importància del rol de les ciutats en el pla de reconstrucció 
de la UE.  

Valorem positivament l’aposta per un pla de reconstrucció sòlid que mostra la comunicació de 
la Comissió Europea realitzada el passat dia 27 de maig i que conté diversos elements 
d’augment dels recursos per a l’àmbit científic i de la recerca. No obstant això, considerem que 
segueix sent fonamental reforçar l’instrument central i estructural d’impuls de la recerca 
científica europeu, és a dir, el Programa Marc de la UE per a la Recerca i la Innovació i, 
especialment, Horizon Europe. 

Aquest creixement científic urbà ha de fer-se ineludiblement en clau europea, ja que és a la UE 
on la nostra ciutadania viu i treballa. És aquesta Unió Europea la que ens permet ser referents 
científics internacionals a través de la col·laboració i el treball en xarxa des dels nostres centres 
de recerca, universitats i ciutats. Volem subratllar, en aquest sentit, la feina feta per la City 
Science Initiative de la Comissió Europea i diverses ciutats i volem expressar el nostre 
convenciment de que aquesta xarxa ha de continuar enfortint les seves activitats i 
col·laboracions. També donem suport a diverses iniciatives d’universitats i institucions de 
recerca demanant un pressupost ambiciós per a Horizon Europe que permeti invertir en 
recerca, educació i innovació transfrontereres i d’excel·lència. 

Per tot això, demanem que la Unió Europea promogui la ciència i la recerca especialment 
enfocades als reptes urbans i també de fer-ho amb la màxima participació i col·laboració, 
sumant esforços i construint sinèrgies entre els governs urbans, els centres de recerca, les 
universitats, les empreses i els projectes emprenedors d’innovació i la ciutadania en el seu 
conjunt.     

Ens dirigim a vostès també per traslladar-los les següents demandes compartides entre els 
sectors científics de les nostres ciutats que ens semblen indispensables per tal de seguir bastint 
ciutats de ciència i coneixement a Europa:  

1. Garantir el creixement del Programa Marc de la UE per a la Recerca i la Innovació, fins 
els 120.000 milions d’euros a preus de 2018 segons l’augment pressupostari que va 
aprovar el Parlament Europeu el 17 d’abril de 2019. 

2. Assegurar la continuïtat sense interrupcions entre els programes de finançament 
Horizon 2020 i Horizon Europe, garantint que les ajudes d’Horizon Europe estan 
disponibles a partir de 2021 per tal que la situació derivada de la Covid-19 no impedeixi 
la continuïtat de línies de recerca en desenvolupament.  

3. Augmentar la dotació del programa de beques de recerca Marie Sklodowska-Curie, 
prioritzant les ajudes a dones, joves i altres col·lectius vulnerables.  

4. Impulsar el programa Erasmus + per a la mobilitat europea d’estudiants de doctorat.  

 

 



 

Per tal d’assolir la concreció d’aquestes demandes, ens comuniquem amb vostès per sol·licitar: 

- Que la Comissió Europea mantingui el seu compromís amb la recerca i la innovació 
científiques que demostraven la proposta de programa i procés de planificació 
estratègica de l’Horizon Europe presentats abans de la crisi del Covid-19, i que mostra 
també la comunicació de 27 de maig de 2020 The EU Budget Powering the Recovery 
Plan for Europe, i accepti l'augment de pressupost per al Programa Marc de la UE per a 
la Recerca i la Innovació dins el Marc Financer Plurianual 2021-2027 fins als 120.000 
milions d'euros a preus de 2018 que va aprovar el Parlament Europeu. 

- Que els estats membres a través del Consell donin suport a l’aprovació del Marc 
Financer Plurianual 2021-2027 recolzant l’augment de pressupost per al Programa Marc 
de la UE per a la Recerca i la Innovació per tal d’assolir els 120.000 milions d’euros a 
preus de 2018 que va aprovar el Parlament Europeu. A més, que mantinguin els 
compromisos expressats en l’acord provisional amb el Parlament Europeu de març de 
2019 sobre el reglament del programa específic d'implementació d'Horizon Europe .  

- Que els grups parlamentaris a través del Parlament Europeu donin suport a l’aprovació 
del Marc Financer Plurianual 2021-2027 mantenint el seu compromís de recolzar 
l’augment per al Programa Marc de la UE per a la Recerca i la Innovació per tal d’assolir 
els 120.000 milions d’euros a preus de 2018, segons el que van expressar en l’aprovació 
el 17 d’abril de 2019 de l’acord provisional amb el Consell referit en el punt anterior i 
mantenint també la resta de compromisos expressats en aquell acord provisional. 

- Que els grups parlamentaris del Parlament Europeu impulsin una resolució de suport a 
la importància de seguir desenvolupant la ciència i la recerca a les ciutats europees en 
base a la realitat descrita en aquesta carta i que inclogui les demandes concretes que 
s’esmenten en aquest text.    

Esperem que comparteixin la nostra convicció en la importància de consolidar les activitats i 
xarxes de ciència i coneixement a les ciutats de la Unió Europea i quedem a la seva disposició 
per treballar conjuntament en les iniciatives que sorgeixin amb aquest objectiu. 

Atentament,  

 

 

Ada Colau   Michael Müller   José Luis Martínez-Almeida 
Alcaldessa de  Barcelona Alcalde de Berlín  Alcalde de Madrid 

 

 

 

Giuseppe Sala   Dieter Reiter   Anna König Jerlmyr 
Alcalde de Milà   Alcalde Munic   Alcaldessa d’Estocolm 
 


