
Marcos Mandojana, cònsol general dels Estats Units a 
Barcelona
“A Sarrià-Sant Gervasi, hi ha alguns carrers que et fan oblidar que vius a 
una gran ciutat”

El consolat general dels EUA es troba 
situat al Passeig de la Reina Elisenda del 
barri de Sarrià, gairebé tocant el barri de 
Pedralbes. Per saber una mica a que es 
dedica i que fa aquest consolat, parlem 
amb Marcos Mandojana, que és des de 
fa poc més d’un any, cònsol general dels 
EUA a Barcelona.

Quina valoració fa d’aquest primer 
any como a cònsol general dels EUA a 
Barcelona?
La veritat és que em costa imaginar-me un 
primer any millor. Els darrers dotze mesos 
han estat especialment positius per a les 
relacions entre Espanya i els Estats Units. 
Ho hem vist amb les múltiples visites d’alt 
nivell que hem rebut: el president Obama, 
la primera dama, el Secretari d’Estat, el 
de Defensa…I quan parlem de relacions 
bilaterals avui en dia, va molt més enllà 
del diàleg govern-govern. Estem parlant 
dels més de sis mil estudiants dels EUA 
que venen a Barcelona cada any, dels més 
de 720.000 turistes nord-americans que 
visiten la ciutat.

Com s’estructura un consolat com el 
vostre? 
El consolat a Barcelona es va fundar al 
1797 i és un dels més antics dels EUA al 
món. La seva missió fonamental llavors 
era promoure el comerç entre la jove 
democràcia nord-americana i la pròspera 
regió industrial de Catalunya, coneguda 
pel seu sector tèxtil. 
La nostra principal missió és assistir als 
ciutadans dels EUA que viuen o estan 
de pas al nostre districte consular, que 
inclou Catalunya, Aragó i Andorra. En 
aquest sentit, la nostra secció consular, 
encarregada d’atendre als ciutadans 
dels EUA, és una de les més actives del 
món, degut al gran nombre de turistes, 
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estudiants i professionals nord-americans 
que viatgen a Barcelona. A més de la 
secció consular, aquest consolat compta 
amb un departament de Diplomàcia 
Pública molt dinàmic, que s’encarrega de 
promoure un major coneixement sobre la 
societat, la cultura i els valors els EUA a 
través d’una àmplia varietat d’activitats. 
A més, ens comuniquem i interactuem 
directament amb la ciutadania utilitzant 
les xarxes socials com Twitter i Facebook. 
El consolat compta també amb una secció 
política i econòmica, que segueix aquests 
temes, informa a Washington DC i ajuda 
a empreses dels EUA que volen exportar 
els seus productes o invertir a Espanya, 
i també a empreses espanyoles que 
volen vendre o invertir als EUA. També 
col·laborem amb les autoritats en matèries 
de seguretat. 

Quines tasques fa un cònsol com vostè 
i quin és el dia a dia de la seva agenda 
de treball?
Com a cònsol general represento el 
govern dels EUA a Catalunya, Aragó i 
Andorra. A banda de vetllar pels ciutadans 
dels EUA, un altre dels objectius prioritaris 
del consolat és assegurar-nos que el 
compromís dels EUA amb el districte 
consular està al nivell més alt possible 
i, per això, treballem per tal d’ampliar 
els nostres lligams a tots els nivells. Així 
doncs, el meu dia a dia passa per mantenir 

un contacte regular amb les autoritats 
locals i regionals, empresaris i un ampli 
ventall d’ONG i d’institucions culturals 
i acadèmiques, a més d’estudiants i la 
ciutadania en general.

En aquest primer any a Barcelona, que 
li sembla la ciutat? I en concret el dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi?
Viure a Barcelona és tot un privilegi. És 
una ciutat que sempre m’havia atret, 
especialment per la meva fascinació pel 
futbol i el mar.
Els diplomàtics dels EUA ens mudem 
cada tres anys, i com a pare de família, 
per a mi és molt important saber que el 
lloc on viurem té un bon sistema educatiu 
i un entorn en el que la meva dona i els 
meus dos fills se sentiran còmodes. Pel 
que fa a Sarrià-Sant Gervasi, ens encanta 
per la seva personalitat pròpia i perquè 
alguns carrers et fan oblidar que vius a 
una gran ciutat, i en un entorn molt segur 
Ens agraden molt els restaurants de Major 
de Sarrià i les activitats que es duen a 
terme a la plaça i arreu del barri, com per 
exemple en el marc de la Festa Major de 
Sarrià.

Actualment, el consolat té algun tipus 
de col·laboració amb alguna entitat del 
districte?
Tenim una relació molt positiva amb 
el regidor del districte, els cossos de 

seguretat i la diversitat d’entitats i 
institucions amb seu al districte. Es tracta 
d’un districte amb molt de potencial a 
nivell educatiu.
M’agradaria destacar també la 
col·laboració que mantenim amb Assís 
Centre d’Acollida, sempre disposats a 
donar-nos un cop de mà quan ciutadans 
dels EUA es troben en dificultats. La 
solidaritat, el servei a la comunitat i el 
voluntariat són el tipus de valors que 
comparteixen els nostres països i que ens 
uneixen. 

Quines relacions teniu amb institucions 
com la Generalitat o l’Ajuntament de 
Barcelona? I amb empreses privades?
En el meu primer any a Barcelona he 
pogut comprovar els forts llaços que 
el consolat té amb les institucions i la 
societat civil, a més de constatar que la 
ciutat és un dels principals centres de 
negoci. Mantenim un diàleg constant i 
fluid amb tots els nivells de l’administració 
pública, partits polítics, ONGs, mitjans de 
comunicació, etc. També donem suport a 
que empreses dels EUA inverteixin en el 
nostre districte consular i fomentem que 
empreses catalanes entrin en el mercat 
nord-americà. Com a exemple d’aquesta 
bona sintonia i de la nostra voluntat per 
expandir les connexions entre Barcelona 
i els EUA, al juliol vam signar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona per obrir  aquest mes de 
novembre un American Space integrat a 
la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra. Es 
tracta d’una oferta cultural que s’ubicarà 
a la biblioteca i que tindrà com a objectiu 
principal promoure l’intercanvi cultural i el 
diàleg entre Barcelona i els EUA.

Com a “veí” de Sarrià, quines coses 
creu que s’haurien de millorar al barri?
No se m’acut res a millorar, la veritat. 

Personalment, té algun racó de Sarrià 
o de Sant Gervasi que li agradi especi-
alment per estar-hi una estona i “des-
connectar”?
Gaudeixo molt passejant per Major de 
Sarrià, veient la gran quantitat de botigues 
que hi ha, el comerç local i de proximitat i, 
per suposat, el mercat. A la meva família 
i a mi, també ens agrada sortir a dinar o a 
sopar a algun dels molts restaurants que 
hi ha a la zona o prendre alguna cosa a les 
terrasses de la plaça.
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