
                                                       
 
 

 

Ciutats que formen part del  

“Greater Fort Lauderdale Sister Cities International” 
 
 
 
La ‘Greater Fort Lauderdale Sister Cities International’ és una xarxa formada per 17 
ciutats d’arreu del món que uneixen esforços de cooperació global en diferents àmbits i 
desenvolupen programes conjunts. 
  
Les ciutats que formen part d’aquesta mena de club de ciutats agermanades amb Fort 
Lauderdale són:  
 
. Agogo (Ghana) 
Agogo és una petita ciutat d’uns 33.000 habitants localitzada a la part central de Ghana. 
La seva economia es basa en la indústria cocotera i en la indústria minera d’or. 
 
La xarxa  GFLSCI participa en diferents projectes: 
 

• Projecte de la Mel: un projecte internacional de desenvolupament econòmic i 
sostenible que impulsa la emprenedoria en els joves a través de l’empresa social. 

• Projecte Telemed: un projecte mèdic dissenyat per proporcionar assistència 
mèdica a ciutats agermanades via sistemes de tecnologia de la videoconferència. 

• Diferents projectes mediambientals. 
 
. Belo Horizonte (Brasil) 

Belo Horizonte és la tercera àrea metropolitana més gran i cinquena ciutat més gran dins 
Brasil amb 2.475.440 habitants. 
 
Important centre comercial, cultural i bancari, compta amb infraestructures per acollir 
esdeveniments nacionals i internacionals. El sector serveis té un paper molt rellevant en 
l'economia i és responsable del 85 % del PIB de la ciutat.  
 
Té un sector industrial desenvolupat, essent tradicionalment un pol de les indústries 
siderúrgiques i metal·lúrgiques del Brasil. Multinacionals com FIAT, Arcelor, Toshiba 
tenen filials a la regió, juntament amb altres indústries tèxtils, cosmètiques, 
d’alimentació, de productes químics, de productes farmacèutics. També hi ha un gran 
nombre de petites empreses en el sector tecnològic i en els darrers anys s'ha convertit en 
un referent internacional en tecnologia de la informació i la biotecnologia. Més del 16 
% de les indústries biotecnològiques brasilers es troben a Belo Horizonte. Empreses 
multinacionals i brasileres, com Google i Oi, mantenen la seva seu a la ciutat. 
 
Durant els últims anys, la ciutat ha realitzat inversions en "el negoci del turisme", 
mitjançant la promoció de més de 3.000 esdeveniments nacionals i internacionals cada 
any. 
 



. Cap-Haitien (Haití)  

Cap-Haitien és una ciutat d'uns 110.000 habitants a la costa nord d'Haití i és la segona 
ciutat més gran del país. Per la seva proximitat a les platges caribenyes ha estat 
tradicionalment un recurs i destinació de vacances per a molts turistes. 
 
GFLSCI ha organitzat programes humanitaris i ambientals en benefici dels ciutadans 
d'Haití:  

- Programa, anomenat "un dòlar per arbre", amb l’objectiu de reforestar Haití 
mitjançant la plantació de 23 milions d'arbres per any. 

- Fons d’ajuda al terratrèmol d’Haití. 
- Diversos programes mediambientals. 

 
. Gold Coast (Austràlia) 

Gold Coast és una ciutat costanera que es troba al sud-est de Queensland, Austràlia. És 
la setena ciutat més poblada del país, amb uns 700.000 habitants i està considerada la 
ciutat de major creixement d’Austràlia. 
 
És famosa pel seu clima assolellat subtropical, per les seves platges i el surf i pels parcs 
temàtics (Dreamworld, Sea World, Wet n Wild, Movieworld). El turisme és fonamental 
per a la seva economia, amb gairebé 10 milions de visitants l’any a la zona. Els 
principals sectors industrials que contribueixen al PIB regional són: els serveis de 
propietat, la construcció, el comerç al detall, serveis d'oficina, transport, turisme, 
finances i assegurances, serveis de salut, educació, comerç majorista i d'entreteniment. 
 
. Haifa (Israel) 

Haifa és la principal ciutat del nord d'Israel i la tercera ciutat més gran al país, amb una 
població al voltant de 267.800 habitants. S’hi troba una de les dues refineries de petroli  
d’Israel. Hi ha també el parc empresarial més gran i més antic d’Israel, el Matam Park 
que acull instal·lacions de fabricació i de R+D per a nombrosa alta tecnologia israeliana 
i internacional (empreses com Intel, Elbit, Zoran, Microsoft, Philips i Amdocs). El port 
de Haifa és el més actiu del país, amb el major trànsit de passatgers i de càrrega. 
 
Dues instituciones acadèmiques respectades de la ciutat són la Universitat de Haifa i el 
Technion, l’Institut Tecnològic d’Israel. 
 
. Kaohsiung City (Taiwan) 

Kaohsiung està situada al sud-oest de Taiwan i és la segona ciutat en importància i més 
gran amb 2.970.000 habitants. Com a resultat dels canvis del terreny i geologia, s'han 
creat una varietat de bonics paisatges.  
 
Aquesta zona s'ha desenvolupat des de temps molt antics i té una gran quantitat de 
monuments culturals i ancestrals. El comtat es troba a la frontera de Kaohsiung àrea 
metropolitana i és a prop de Port de Kaohsiung. La seva agricultura ha prosperat des de 
l'antiguitat, i fins fa poc. La indústria i el comerç, així com el transport, ho han fet amb 
força rapidesa. El comtat ja és una miniatura d'una ciutat moderna. La seva àrea és de 
gran importància per a l’exportació: produeix alumini, fusta i productes de paper, 
fertilitzants, ciment, metalls, maquinària i vaixells, i és el centre de la indústria naval 
taiwanesa. 
 
. La Romana (República Dominicana) 

La Romana és la tercera ciutat més gran a la República Dominicana, i una de les més 
grans del Carib, amb una població estimada de 127.000 habitants (240.000 a la zona 
metropolitana de la Romana). És la cinquena ciutat més rica del país i s’ha convertit en 



una de les destinacions turístiques més populars al país tant per les seves platges com 
per la infraestructura turística posada en marxa.  
 
El seu desenvolupament el deu a l’empresa Central Romana Corporation, que posseeix 
algunes propietats disseminades per tota la ciutat. Situada estratègicament entre Santo 
Domingo i Punta Cana és una ciutat amb moltes perspectives de creixement econòmic. 
 
. Mar del Plata (Argentina) 

Mar del Plata és una ciutat amb més de 600.000 habitants, situada a la costa de l'oceà 
Atlàntic, a la província de Buenos Aires. Amb un dinamisme propi, compta amb un dels 
principals ports pesquers i un dels principals centres turístics del país, acollint entre 2 i 3 
milions de visitants l’any. El turisme, doncs, és una de les principals activitats 
econòmiques i per això que aquesta ciutat compta amb una important infraestructura 
turística. També és la destinació més popular per a convencions a l'Argentina després de 
Buenos Aires i té una àmplia gamma de serveis en aquest sector. La indústria portuària 
al voltant de la pesca també és una de les principals activitats. 
 
. Illa Margarita (Veneçuela) 

Illa Margarita és l'illa més gran de l'Estat Nova Esparta a Veneçuela, i està situada al 
Mar Carib, davant de la costa nord-est del país. La població actual és d’uns 420.000 
habitants. 
 
El turisme és la principal font d’ingressos; hi ha molts hotels i llocs de descans per als 
visitants. Al ser un port lliure fa que sigui un lloc avantatjós per al consumidor, ja que 
està exempta de pagament d’impostos. També són molt importants la pesca artesanal i 
en menor grau la piscicultura. 
 
. Medellín (Colòmbia) 

Medellín, la segona ciutat més gran de Colòmbia amb més de 2 milions d’habitants, és 
una ciutat molt atractiva, que actua com a centre industrial i comercial de la regió 
d'Antioquia.  
 
És el segon centre econòmic més important del país darrera Bogotà i representa més del 
8 % del PIB Nacional. Les indústries principals inclouen l'acer, tèxtils, confeccions, 
aliments i begudes, l'agricultura (de la seva àrea rural), els serveis públics, els productes 
químics i les drogues mèdiques, l'oli refinat i exportació de flors... També és la capital 
de la moda de Colòmbia. En el sector turístic ha anat avançant fins a convertir-se en la 
tercera destinació per als visitants estrangers que visiten Colòmbia.   
 
. Mugla (Turquia) 

La ciutat turca de Mugla, amb 53.000 habitants, és la capital de la província de Mugla, 
que s'estén al llarg de la costa del mar Egeu, al sud-oest del país. La província de Mugla 
té una població de més de 715.000 habitants.  
 
La seva economia es basa principalment en el turisme, en l'agricultura, la silvicultura i 
les pedreres de marbre. Gràcies al creixement recent de la Universitat de Mugla, que 
compta amb uns 16.000 estudiants, la ciutat s’ha obert al món. Recentment ha 
desenvolupat un programa de restauració del patrimoni arquitectònic de la ciutat que ha 
fomentat el turisme local. 
 
 
 

 



. Ciutat de Panamà (Panamà) 

Ciutat de Panamà, capital del Panamà, té una població de gairebé 900.000 habitants i 
més d’1.200.000 a l’àrea metropolitana i és el centre polític, administratiu i cultural del 
país.  
 
La ciutat compta amb nombrosos llocs d'interès turístic. Posseeix una intensa activitat 
financera amb moltes empreses internacionals i un centre bancari internacional. S'ha 
convertit per a molts nord-americans en un lloc desitjat per retirar-se, gràcies als baixos 
incentius fiscals. Actualment també està experimentant un creixement de la construcció 
al centre de la ciutat.    
 
. Quepos (Costa Rica) 

Quepos és un poblet que es troba a la província de Puntarenas a Costa Rica. La ciutat és 
popular entre els turistes per les platges i les selves tropicals, per la pesca esportiva. Està 
situat molt a prop del Parc Nacional Manuel Antonio. 
 
. Rímini (Itàlia) 

Rimini, amb uns 141.000 habitants es troba a la regió d'Emilia-Romagna d'Itàlia i és un 
dels centres d’estiueig més famosos de la costa adriàtica. La navegació i la pesca són les 
indústries tradicionals. Juntament amb Riccione, és probablement el més famós balneari 
a la costa del Adriàtic. També és famosa per les seves festes, i és conegut com 
l’"Eivissa de l’Adriàtic".  
 

. Sao Sebastiao (Brasil) 

Sao Sebastiao és una ciutat brasilera, situada a la costa sud-est del Brasil, a l'estat de 
Sao Paulo. Té una població d’uns 76.000 habitants. 
 
Detaca l’activitat turística, comercial i portuària. És famosa per les seves platges, el que 
fa que sigui una destinació turística molt popular, especialment per a la gent de l'estat de 
Sao Paulo. 
 

. Venècia (Itàlia) 

Venècia, capital de la regió del Vèneto, està situada al nord d'Itàlia. Té una població de 
266.000 habitants. 
 
Destinació turística de primer ordre, és coneguda mundialment pels seus canals. Està 
declarada patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La ciutat que compta amb un 
ampli patrimoni artístic, està construïda sobre un arxipèlag de 122 illes formades per 
150 canals en una llacuna de poca profunditat. Les illes en què s'assenta la ciutat estan 
connectades per uns 400 ponts. També és famosa pels seus certàmens internacionals 
com la Mostra de Cinema i la Biennal. 
 
Venècia és l'àrea més gran d'Europa Carfree urbà (sense automòbils o camions), única a 
Europa en les seves dimensions. 
 
 


