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Barcelona Viver de coneixement

ALEMANYA
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L’autor de l’atac
d’Hamburg era un
radical inestable
Les autoritats alemanyes investiguen si l’atacant del supermercat d’Hamburg va actuar mogut pel seu radicalisme islàmic o per trastorns
psíquics, enmig de la commoció davant un atac comès per
un refugiat pendent d’expulsió. Era nascut als Emirats
Àrabs i se’l tenia per radical,
però sense vincles coneguts
amb el gihadisme. A l’alberg
on hi han acollits 600 asilats,
se’l coneixia com una persona
complexa i inestable, amb
problemes d’alcohol i drogues. “No sabem si va actuar
per motius religiosos o islamistes, per trastorns psíquics
o per una combinació
d’aquests factors”, assenyalen
les autoritats. ■ AGÈNCIES

EUA
Annamie Paul i Elisabeth de Nadal, fundadores de BIPP HUB, davant del pavelló Central del recinte modernista de Sant Pau ■ JUANMA RAMOS

Espai innovador per fer
front als reptes globals
PUNTERA · BIPP HUB és una empresa social que desitja convertir la capital catalana en referent
de la recerca en polítiques públiques internacionals FOCUS · La iniciativa promou una nova mirada
sobre realitats com ara l’accés dels refugiats a la universitat i la relació entre el medi ambient i l’art
Marta Monedero
BARCELONA

F

ormat per immigrants, el
Canadà és un país amb un
govern multicultural i paritari. El tinent coronel
Harjit Sajjan n’és el ministre de
Defensa i un dels tres sikhs del
gabinet, en què també hi ha Jody
Wilson-Raybould, membre de
les nacions originàries, com a titular de Justícia, i una refugiada
afganesa, Maryam Monsef, al
capdavant del ministeri de Dones. A banda d’haver-hi una clara voluntat política, la creació
d’un executiu divers s’impulsa
amb projectes com ara el que va
liderar Annamie Paul (llicenciada en dret a Ottawa i amb un
màster a Princeton) per promoure la participació política de
les minories racials.
Després d’haver assessorat la
missió del Canadà a la Unió Europea, aquesta advocada de Toronto que viu a Barcelona des de
fa sis anys ha fundat amb Elisabeth de Nadal (especialista en litigis comercials internacionals i
sòcia adjunta a la direcció del

bufet Cuatrecasas), una empresa social que entén que les ciutats no han de ser només pols financers, científics i culturals, sinó que han de potenciar l’articulació de respostes innovadores
que puguin fer front als reptes
globals.
Nascuda tot just al febrer,
BIPP HUB esdevé, doncs, un espai de treball per als professionals d’ONG, fundacions i empre—————————————————————————————————————————

BIPP HUB esdevé un
punt de trobada per a
investigadors d’ONG,
fundacions i ‘start-ups’
—————————————————————————————————————————

ses emergents dedicades a la recerca en polítiques públiques internacionals sobre “drets humans, resolució de conflictes,
construcció de pau, educació,
etc.”, raona Annamie Paul, amb
l’objectiu que Barcelona en sigui
un referent. “Com poden accedir
a la universitat els refugiats? Un
dels nostres residents està
creant coneixement per abordar
aquest repte”, detalla De Nadal.

Altres investigadors residents
d’aquesta singular incubadora
de projectes treballen amb la
tecnologia com a element fonamental en la construcció de pau,
doten les transicions cap a la democràcia d’una visió més transversal i rodona i s’endinsen en
les relacions entre el medi ambient i l’art. “L’únic que els residents tenen en comú —analitza
De Nadal— és que l’acció és global i l’enfocament es fa des de la
innovació, des d’una perspectiva
nova.”
Ampliació imminent
L’espai físic del BIPP HUB no
podria ser millor: el pavelló Sant
Jordi del recinte modernista de
Sant Pau. Ara bé, com que
aquest viver de recerca creix a
bon ritme, al setembre ocuparà
també el pavelló Central del
complex modernista. I és que, si
la proposta ja té tres residents
—l’Institut per a les Transicions
Integrades (IFIT, en anglès), Democràcia Oberta i l’Aliança per a
l’Educació Universitària dels Refugiats (HEAR, en anglès)—,
n’hi ha “nou més d’aparaulats

per al setembre”, comenta Paul,
que, tot seguit, argumenta que
l’èxit de la iniciativa es mesurarà
per la creació “d’un ecosistema
de col·laboració per al sector
com el que hi ha en altres ciutats, com ara Toronto”. La residència està oberta a entitats de
Barcelona o de fora “que vulguin
desenvolupar projectes sobre
polítiques globals i des d’on puguin relacionar-se amb el sector
privat, el sector públic i la ciutadania”, remata De Nadal.
La idea és trencar amb el model de l’associació que busca
fons públics i erigir-se en una
empresa social que generi ingressos mitjançant la pròpia activitat: gestió de projectes, formació i aportació dels residents,
que són socis d’aquest centre
que té la complicitat de Barcelona Global, l’associació de l’empresariat que incentiva el posicionament de la capital catalana
i que, a través d’un conveni amb
la Fundació La Caixa, destina
100.000 euros a tres anys al pla
d’acció de política internacional
de Barcelona, a què BIPP HUB
fa costat. ■

Trump nomena
John Kelly
cap de gabinet
El president nord-americà,
Donald Trump, va nomenar,
ahir per sorpresa, com el seu
nou cap de gabinet el general
John Kelly en substitució de
Reince Priebus, que havia estat objecte de dures crítiques
per part del recentment designat director de comunicacions de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. “Em satisfà informar que acabo de nomenar el general secretari de
Seguretat Nacional John Kelly
com a nou cap de gabinet”, va
indicar Trump en un missatge
a Twitter. En un altre missatge,
va agrair “el seu servei i dedicació al país” a Priebus. “Junts
vam aconseguir moltes coses
i estic orgullós ell!”, va subratllat el governant. ■ AGÈNCIES

AUSTRÀLIA

Operació
antiterrorista
amb 4 detinguts
Quatre persones van ser detingudes, ahir a Sydney, en
una operació antiterrorista en
diversos suburbis de la ciutat
segons fonts oficials. La unitat
antiterrorista de l’estat de Nova Gal·les del Sud, amb capital
a Sydney, juntament amb la
policia federal van dur a terme
les detencions després d’unes
batudes en habitatges dels
suburbis de Lakemba, Surry
Hills, Wiley Park i Punchbowl.
El primer ministre, Malcolm Turnbull, va dir que estava constantment informat de
l’operació i que l’operatiu va
ser “dissenyat per interrompre i prevenir plans per dur a
terme atacs terroristes a Austràlia”. ■ AGÈNCIES

