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Resum 
Aquest informe presenta els resultats, opinions i punts principals dels debats sorgits dels 
prop de 2.000 actors de la regió euromediterrània que van participar en la Iniciativa 
Mediterrània +25, 13 conferències promogudes per la Generalitat de Catalunya entre juny i 
desembre de 2020 en el marc de la commemoració del 25è aniversari del Procés de 
Barcelona. 

Durant les conferències, es van identificar algunes de les causes i conseqüències dels 
reptes socioeconòmics, interculturals, de desenvolupament humà i de governança que 
actualment afecten la regió. Diferents actors es van referir a les lliçons apreses del passat, 
van abordar les possibles oportunitats de cooperació a la regió i van destacar 
recomanacions polítiques estratègiques. El context de crisi de la COVID-19 va oferir 
l’oportunitat de centrar-se en els reptes i les possibles interaccions futures entre socis per 
superar situacions crítiques com la provocada per la pandèmia a la regió. 

L’essència d’aquest document és, ara més que mai, molt oportuna per avaluar i orientar les 
properes accions i iniciatives polítiques en el marc de la nova Agenda per a la 
Mediterrània, establerta recentment. Un dels resultats dels debats i de les presentacions és 
la identificació de prioritats estratègiques específiques per als pròxims anys. Aquestes 
prioritats estratègiques específiques coincideixen en gran part amb les principals 
orientacions polítiques esbossades en la recent Comunicació conjunta adoptada per la 
Comissió Europea i l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de 
Seguretat, relativa a «Un partenariat renovat amb el Veïnatge Sud» i que proposa una 
nova Agenda per a la Mediterrània. 

Aprofitant aquest escenari de partenariat renovat, aquest text vol mostrar les propostes 
abordades pels grups d’interès territorials, les xarxes i les institucions de la societat civil 
disposades a contribuir al desplegament de l’Agenda per a la Mediterrània. 

El context euromediterrani  

Fa 25 anys, la Cimera Ministerial Euromediterrània va aprovar una Declaració Final que va 
marcar l’inici del Procés de Barcelona, sens dubte una de les fites més importants d’aquell 
període entre Europa i els socis del sud de la Mediterrània. L’evolució del Procés de 
Barcelona es va reforçar en la dimensió bilateral amb el llançament de la Política Europea 
de Veïnatge el 2004; i en la dimensió regional, mitjançant la Unió per la Mediterrània el 
2008 com a marc general del Partenariat Euromediterrani.  

En l’actualitat, els principals efectes socioeconòmics provocats per la pandèmia de la 
COVID-19 han agreujat els desafiaments polítics, econòmics, socials i de seguretat ja 
existents en una regió que s’ha vist afectada en l’última dècada pel canvi de tendències 
geopolítiques i per una creixent implicació d’actors regionals i globals.  
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Des del punt de vista geopolític, la recent decisió de la nova Administració dels Estats 
Units de tornar als acords i mecanismes multilaterals, juntament amb l’èmfasi que el 
president Biden va remarcar durant la campanya electoral sobre la importància de 
cooperar amb els aliats i crear sinergies regionals per assolir els objectius de política 
exterior, podria implicar un punt d’inflexió a la regió mediterrània. Països com la Xina, 
Rússia, Iran, Turquia i els estats del Golf Pèrsic han consolidat la seva influència regional 
mitjançant la cooperació militar, econòmica i política durant aquests darrers anys. La lluita 
de poders en el nou escenari multipolar de la Mediterrània podria guiar les accions dels 
Estats Units a mitjà i llarg termini sobre la futura cooperació econòmica i política amb els 
països mediterranis, inclosa la Unió Europea. Aquesta oportunitat podria aportar noves 
possibilitats per impulsar la influència geopolítica de la regió mediterrània en el seu 
conjunt, ja que els EUA necessitaran aliats competents sobre el terreny. 

A més, l’emergència del continent africà com a bloc polític i econòmic ha debilitat el 
partenariat euromediterrani envers una associació reforçada entre Europa i Àfrica, que ha 
guanyat centralitat i impuls. La dicotomia rau si la regió mediterrània pot emergir com a nou 
centre geopolític i econòmic entre Europa i Àfrica, o si seguirà sent una zona perifèrica en 
aquest context. 

En els àmbits de desenvolupament humà i sostenible, la regió afronta almenys cinc 
reptes principals que afecten tots els països per igual, fins i tot si les situacions canvien 
dràsticament amb alguns dels països del sud de la Mediterrània en contextos fràgils o que 
es troben obertament en conflicte. En primer lloc, els mercats laborals, incapaços de 

generar prou llocs de treball per als 
ciutadans, especialment els joves, i que 
exclouen massivament les dones de la 
població activa. En segon lloc, una crisi 
d’emergència climàtica que situa la regió 
mediterrània com un dels punts més crítics a 
escala mundial i que requereix accelerar la 
transició cap a economies i societats 
sostenibles. En tercer lloc, un procés 
d’urbanització fràgil i ràpid, que posa de 

manifest les vulnerabilitats i les desigualtats de les societats amb taxes de creixement 
demogràfic molt elevades. En quart lloc, models econòmics estancats que no estan 
orientats a la innovació 4.0 o al canvi tecnològic i que podrien augmentar la bretxa digital 
que alhora desencadenaria desigualtats. I, finalment, la incapacitat de les administracions 
públiques per millorar la qualitat de les polítiques públiques, que revela enormes dèficits en 
termes de governança pública com a repte transversal a tots els sectors. 

En aquest context, la Unió Europea té ara una nova oportunitat per renovar una cooperació 
mútuament beneficiosa de formes més creatives i per nodrir-se de les lliçons apreses de la 
cooperació actual i la pandèmia de la COVID-19. Des d’aquesta perspectiva, la Comissió 
Europea, juntament amb l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de 
Seguretat, va publicar el 9 de febrer la Comunicació conjunta per a un partenariat 
renovat amb el Veïnatge Sud.  

La comunicació conjunta sobre un 
partenariat renovat de la Unió 
Europea amb el Veïnatge Sud és 
una de les polítiques clau a la llum 
de les perspectives estratègiques 
canviants 
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Aquesta nova Agenda per a la Mediterrània representa una nova oportunitat per reforçar 
un full de ruta polític, econòmic i social clau a la llum de les perspectives estratègiques 
canviants a la regió mediterrània. La nova agenda de la UE per a aquesta regió identifica 
cinc prioritats polítiques clau que guiaran la política exterior i de veïnatge de la UE amb la 
regió, que incideixen en els esmentats reptes de desenvolupament humà i sostenible i 
alhora ofereixen oportunitats per a noves aliances sobre el terreny. La perspectiva de la 
recuperació post-COVID-19 ofereix oportunitats clau a la Unió Europea per impulsar una 
transició verda i digital i per promoure una recuperació i un desenvolupament centrats en 
les persones i inclusius per a la regió. Una de les lliçons apreses durant la pandèmia és la 
interdependència mútua i les vulnerabilitats compartides de la regió mediterrània en 
conjunt. En aquest sentit, en rellançar la cooperació política de la UE i oferir programes 
financers a mida i instruments de cooperació socioeconòmica, la nova Agenda per a la 
Mediterrània té com a objectiu fomentar la resiliència, aprofitar el potencial econòmic i 
sostenible de la regió mediterrània i abordar els principals reptes en els àmbits de 
desenvolupament humà i socioeconòmic.  

La Iniciativa Mediterrània +25 

La Mediterrània és una prioritat per a l’acció exterior catalana. En conseqüència, la 
Generalitat de Catalunya ha concebut l’impuls de l’Estratègia Mediterrània de Catalunya, 
MedCat 2030, i el desenvolupament d’un Pla d’acció 2019-2022 per permetre la renovació 
i el reforçament de la visió catalana sobre la Mediterrània. En aquest marc, i en ocasió del 
25è aniversari de la Declaració de Barcelona, la Generalitat de Catalunya ha promogut un 
seguit d’iniciatives Mediterrània +25 per abordar problemes i oferir propostes destinades 
a la difusió i la renovació de la visió sobre les relacions euromediterrànies.  

L’objectiu principal de la Iniciativa ha estat fer un 
balanç del que han suposat aquests 25 anys de 
cooperació euromediterrània per a la regió i 
identificar les recomanacions polítiques per a una 
Agenda Mediterrània renovada, que puguin 
ajudar a situar la regió en una via inclusiva i 
sostenible en àrees prioritàries clau. 

En col·laboració amb actors, xarxes i 
organitzacions euromediterrànies, la Generalitat 
de Catalunya va promoure diferents activitats: els 
Diàlegs Mediterrània +25, que van tenir lloc de 
juny a octubre de 2020, i els Fòrums 

Mediterrània +25, celebrats entre novembre i desembre de 2020. Aquestes activitats es 
van impulsar juntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). 

En el 25è aniversari de la 
Declaració de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya ha 
promogut un seguit 
d’iniciatives Mediterrània +25 
destinades a la difusió i la 
renovació de la visió sobre les 
relacions euromediterrànies 
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La iniciativa tenia com a objectiu principal apropar el projecte mediterrani als ciutadans i 
promoure intercanvis entre els grups d’interès del nord i del sud de la Mediterrània. La 
Secretaria de la Unió per la Mediterrània (UpM) va organitzar els principals esdeveniments 
promoguts al llarg de novembre i desembre de 2020 en àrees rellevants de la cooperació 
euromediterrània, prèviament a la celebració del 5è Fòrum Regional de la UpM. Durant la 
Iniciativa, es van posar en marxa diverses accions per fomentar i facilitar programes, 
xarxes i intercanvis entre 1.000 actors de la societat civil de les dues ribes del Mediterrani, 
disposats a reforçar el paper de la governança multinivell a la Mediterrània.. 

Els diàlegs Mediterrània +25 
• Un webinar titulat «Digitalitzar la petita i mitjana empresa mediterrània en una era

post-COVID-19» (8 de juliol de 2020), organitzat en col·laboració amb el Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya;

• Un webinar titulat «Comprendre l’impacte de la COVID-19 en els països del sud de la
Mediterrània: elaborar respostes euromediterrànies» (9 de setembre de 2020);

• Un  webinar titulat «Repensant la resiliència urbana en una Mediterrània post-COVID-
19» (29 de setembre de 2020), organitzat en col·laboració amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya;

• Una conferència híbrida titulada «Diàleg Intercultural Mediterrani: reconèixer-nos en la
cultura dels altres»” (30 de setembre de 2020), organitzat en col·laboració amb el Consell
de Diplomàcia Pública de Catalunya;

• Un webinar titulat «Localitzar els ODS a la regió Mediterrània: aliances per a una
transició sostenible» (22 d’octubre de 2020), organitzat en col·laboració amb el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

Els fòrums Mediterrània +25 
• Un esdeveniment titulat «Construint societats igualitàries, segures i inclusives per

a dones i nenes en l’era post-COVID» (18 de novembre de 2020), organitzat en
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona com un dels actes paral·lels a la
Conferència d’alt nivell de la UpM «Women4Mediterranean 2020»;

• Una conferència en línia titulada «Vers una renovació de l’Estratègia Regional per a la
Mediterrània +25» (24 de novembre de 2020), organitzada en col·laboració amb l’Aliança
de Cooperació Mediterrània, una xarxa informal de xarxes que facilita la governança
transnacional multinivell a la Mediterrània i que està integrada per la Comissió
Intermediterrània (CIM) de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM),
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, MedCités, l’Arc Llatí i l’Euroregió Adriàtica-Jònica.

• El Fòrum Virtual Joves i Clima a la Mediterrània +25 (9-11 de desembre 2020),
organitzat en col·laboració amb diverses institucions i xarxes mediterrànies rellevants
com: la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, la Fundació Assemblea de Ciutadans
i Ciutadanes del Mediterrani, la Comissió Intermediterrània de la CRPM, l’Institut
Europeu de la Mediterrània, MedCités, el Govern regional de Sousse i el Moviment
Joves Mediterranis contra l’Emergència Climàtica (Mediterranean Youth Climate
Network), entre d’altres.
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Prioritats per a una Agenda Mediterrània +25 

Conseqüències de la pandèmia de la COVID-19: cooperació reforçada 

La pandèmia de la COVID-19 és molt més que una crisi sanitària: afecta el nucli de les 
societats i les economies. Tot i que l’impacte de la pandèmia varia d’un país a un altre, no 
hi ha dubte que ha provocat un increment de la pobresa i les desigualtats a les dues ribes 
de la Mediterrània. Avaluar els impactes de la crisi de la COVID-19 sobre les societats, les 
economies i els grups vulnerables en particular és crucial per adaptar les respostes dels 
governs i dels socis per recuperar-se de la crisi i garantir que ningú no quedi enrere en 
aquest esforç. La crisi de la COVID-19 representa un moment històric en què la solidaritat, 
la cooperació sòlida i les estratègies compartides a tot Europa amb socis del sud resulten 
essencials per mitigar l’impacte d’aquesta pandèmia en els sistemes de salut pública, la 
societat en general i l’economia. 

La pandèmia de la COVID-19 ha agreujat les crisis 
econòmiques, financeres, humanitàries i polítiques 
ja existents en els territoris. Durant la pandèmia, 
les esmentades crisis es van exacerbar amb el 
tancament massiu de negocis, la disminució de les 
vendes i les retallades salarials. Davant la 
necessitat de crear reformes econòmiques i 
emprendre accions per aturar la corrupció 
sistèmica, cap solució econòmica tindrà efecte a 
llarg termini si no va acompanyada de reformes 
estructurals. 

La crisi de la COVID-19 representa una oportunitat per descentralitzar els governs. Les 
autoritats locals i els municipis, que es veuen a si mateixos principalment com a proveïdors 
de serveis, haurien d’aprofitar l’oportunitat que ofereix la crisi i trobar el seu lloc al costat de 
les administracions centrals, subratllant així el paper crucial de l’Estat en la protecció i la 
priorització de la salut dels ciutadans i les ciutadanes per sobre de qualsevol interès 
econòmic. En aquest sentit, la COVID-19 es podria considerar una oportunitat singular per 
restablir el vincle de confiança entre la ciutadania i l’Estat per aconseguir una societat 
cohesionada, inclusiva i responsable. La UE hauria de treballar en la seva 
interdependència estratègica i enfortir la cooperació amb els països del sud de la 
Mediterrània per augmentar la resiliència a les dues ribes. El suport internacional i nacional 
hauria de prioritzar els grups més vulnerables, com ara les minories, les dones, els presos, 
els refugiats i els desplaçats interns, ja que són els més afectats per la pandèmia.  

La UE hauria de treballar en 
la seva interdependència 
estratègica i enfortir la 
cooperació amb els països 
del sud de la Mediterrània 
per augmentar la resiliència 
a les dues ribes 
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L’Agenda 2030: prioritats per a una transició sostenible 

En el context marcat per una crisi sanitària sense precedents COVID-19 i els dramàtics 
impactes socioeconòmics que ha provocat, la implementació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) hauria de ser més que mai un dels objectius principals 
del Partenariat Euromediterrani, inclosa la Política Europea de Veïnatge i les estratègies 
de recuperació post-COVID-19. 

Donats la seva dimensió transversal i el seu potencial 
transformador, hi ha tres prioritats que haurien 
d’estructurar les estratègies regionals de recuperació 
de la crisi de la COVID-19 i accelerar les transicions 
cap a la sostenibilitat a la Mediterrània de cara a la 
pròxima dècada. Aquestes prioritats s’han assenyalat 
com una condició fonamental per avançar cap al 
compliment de l’Agenda 2030 a la regió. 1) Reformar i 
remodelar les interaccions economia-natura a la regió 
euromediterrània per preservar el capital natural de la 
zona; 2) promoure i donar suport a la transició de les 

economies mediterrànies cap a una economia circular; i, finalment, 3) donar suport a una 
governança multinivell, participativa i eficaç a la zona euromediterrània. 

La implementació dels ODS 
hauria de ser més que mai un 
dels objectius principals del 
Partenariat Euromediterrani, 
inclosa la Política Europea de 
Veïnatge i les estratègies de 
recuperació post-COVID-19 

Acció climàtica: donar suport als joves  

La Mediterrània és una de les regions més vulnerables del món i l’acceleració del canvi 
climàtic ha agreujat els reptes i les dificultats ambientals ja existents. En els darrers temps, 

els joves s’han abocat al carrer per exigir una 
acció més contundent per fer front a l’emergència 
climàtica. Aquest moviment de protesta liderat pels 
joves, en xifres mai vistes fins ara arreu del món, 
exigeix accions climàtiques i dona forma al debat 
sobre el canvi climàtic. Cal proporcionar eines i un 
espai perquè els joves de la Mediterrània puguin 
treballar conjuntament en diferents àrees 
relacionades amb el clima, desenvolupar idees de 
projectes i establir accions conjuntes per afrontar 
els efectes del canvi climàtic i promoure 
transformacions socials. 

Cal proporcionar eines i un 
espai perquè els joves 
mediterranis puguin treballar 
conjuntament, desenvolupar 
idees de projectes i establir 
accions conjuntes per afrontar 
els efectes del canvi climàtic i 
promoure transformacions 
socials 
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Repensant la resiliència urbana en una Mediterrània post-COVID-19 

Les ciutats mediterrànies 
haurien de repensar i reforçar 
la seva capacitat de resiliència 
per afrontar millor les crisis i 
els xocs i per avançar encara 
més en el camí cap al 
desenvolupament urbà 
sostenible 

A la regió mediterrània, on el desenvolupament 
urbà ha estat més ràpid que a qualsevol altra part 
del món, les ciutats són agents crucials per 
implementar els ODS i els principals actors de la 
cooperació euromediterrània. Els espais urbans es 
troben a la primera línia davant dels reptes 
presents i futurs a la regió: el desenvolupament 
urbà; el canvi climàtic; les desigualtats 
socioeconòmiques; la transició energètica, verda i 
digital, i el bon govern. La recent pandèmia de la 
COVID-19 ha demostrat que els espais urbans 

haurien de reforçar la seva capacitat de resiliència per afrontar millor les crisis i els xocs i 
per avançar encara més en la via cap a un desenvolupament urbà sostenible. 

Societats igualitàries, segures i inclusives per a dones i nenes 

La pandèmia té un impacte negatiu més fort sobre 
les dones i les nenes de tot el món: ha agreujat la 
violència domèstica i ha provocat una inseguretat 
econòmica superior per a les dones. Tot plegat, 
juntament amb un accés insuficient de les dones i 
les nenes a l’atenció sanitària essencial, ha 
agreujat les desigualtats socioeconòmiques ja 
existents. Aquestes situacions, combinades amb 
la discriminació i l’estigma interseccionals, 
configuren un dur escenari de greus disparitats 
basades en el gènere. 

El context a la Mediterrània il·lustra fins a quin punt els moviments de la societat civil han 
sabut aprofitar aquest escenari tan complex per fomentar les xarxes de solidaritat i posar 
en marxa iniciatives que han atenuat a escala local els efectes negatius de la pandèmia. 
Les ciutats i regions mediterrànies han esdevingut centres de resiliència on podem trobar 
nombrosos exemples de pràctiques de transformació que poden entendre’s com una 
mostra de la tendència a tota la zona. 

En el dur escenari de greus 
disparitats basades en el 
gènere, les ciutats i regions 
mediterrànies han esdevingut 
centres de resiliència on 
podem trobar nombrosos 
exemples de pràctiques de 
transformació 
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Digitalitzar la petita i mitjana empresa mediterrània: cap a un 
desenvolupament innovador en una era post-COVID-19 

Les pimes són l’eix vertebrador de les economies mediterrànies, que donen feina a gairebé 
el 60% de la població activa total. Tot i la seva rellevància per a les economies nacionals, 

les pimes i l’emprenedoria a la Mediterrània, 
particularment a les economies del sud, 
s’enfronten a múltiples obstacles. El seu 
creixement i resiliència es veuen frenats per la 
dificultat d’accedir al finançament, per la lenta 
integració en les cadenes de valor 
internacionals i regionals i per un alt índex 
d’informalitat, entre d’altres. En aquest context, 
la transició digital obre perspectives per millorar 
el rendiment, la innovació, el creixement, 
l’augment de la competitivitat i el 
desenvolupament inclusiu i sostenible. La 

pandèmia de la COVID-19, sens dubte, ha accelerat aquesta tendència, convertint la 
digitalització en sinònim de reacció, flexibilitat i resiliència. El suport a la transformació 
digital de les pimes mediterrànies en aquest moment crucial és un repte fonamental per a 
l’Agenda per a la Mediterrània. 

Les pimes a la Mediterrània 
necessitaran que els actors 
públics nacionals i internacionals 
els donin més suport per establir 
les polítiques adequades que els 
permetin facilitar-los la 
transformació digital 

Una estratègia intercultural compartida  

A la regió mediterrània, valors com el pluralisme, la inclusió, la dignitat i el reconeixement 
apareixen cada vegada més com a impulsors per construir espais que abordin les 
principals amenaces socials com el canvi climàtic, el discurs de l’odi, el conflicte, el 
desacord i la xenofòbia. Malgrat això, durant l’última dècada no va sortir a la llum cap 
estratègia intercultural euromediterrània comuna. És hora d’invertir en un enfocament 
euromediterrani humà renovat basat en els pilars del diàleg intercultural. Cal que hi hagi un 

reconeixement polític del diàleg, que, juntament 
amb la cultura, és el veritable motor del 
desenvolupament social i econòmic de la regió. 
Cal donar-los suport com a mecanismes 
transversals clau capaços de crear associacions 
interculturals entre les societats mediterrànies. 
Això facilitarà el camí cap a una agenda social 
real i transformadora amb un impacte clar i 
positiu sobre la ciutadania i els seus drets.  

El diàleg és una de les eines més 
rellevants per construir relacions 
interculturals i és, juntament 
amb la cultura, el veritable 
motor del desenvolupament 
social i econòmic 
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Cap a una estratègia regional renovada per a la Mediterrània +25  

Des del llançament del Procés de Barcelona, diversos projectes internacionals a gran 
escala i un gran nombre d’iniciatives locals i regionals han contribuït a crear una xarxa 
consolidada de cooperació. Per aquest motiu, la qüestió de la governança és fonamental 
en el marc de la cooperació. 

Els processos de macroregionalització i la governança multinivell a la regió ofereixen un 
marc comú per afavorir sinergies i complementarietats entre iniciatives, programes i 
estructures de governança ja existents. La implementació efectiva de l’Agenda per a la 
Mediterrània hauria de fomentar l’aprofundiment de la sostenibilitat socioeconòmica a 
escala territorial. Això implica proporcionar recursos institucionals i financers per establir 
mecanismes de governança innovadors, experimentals i multinivell a escala regional que 

puguin orientar la definició i la implementació de 
polítiques transnacionals més eficaces i legitimades. 

Parlant d’una plataforma creada recentment, 
l’Aliança de Cooperació Mediterrània (ACM), les 
autoritats locals i regionals –i les seves xarxes– 
poden jugar un paper clau en la cerca d’una millor 
coordinació entre els marcs transnacionals 
existents, eventualment sota la perspectiva 
macroregional. 

Parlant de l’Aliança de 
Cooperació Mediterrània, les 
autoritats locals i regionals 
poden jugar un paper clau en 
la cerca d’una millor 
coordinació entre els marcs 
transnacionals existents 
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Mediterrània +25. Principals recomanacions 
polítiques 

Localitzar els ODS a la regió Mediterrània: aliances per a una 
transició sostenible 

A la regió mediterrània, la implementació de l’Agenda 2030 de l’ONU és especialment 
necessària, ja que aquesta zona experimenta dificultats polítiques, econòmiques, socials i 
ambientals cròniques. Tot i que molts actors públics i privats treballen per aconseguir un 
canvi real, inclusiu i sostenible a la Mediterrània, la regió continua endarrerida en la majoria 
dels objectius fixats per a cada ODS. A deu anys del termini per assolir els objectius de 
l’Agenda 2030, ha arribat el moment de donar-los un impuls a la regió per millorar el 
benestar, la inclusió, la pau i la seguretat entre les comunitats i els territoris de la 
Mediterrània. 

En aquest context, marcat per una crisi sanitària sense precedents a causa de la COVID-
19 i els dramàtics impactes socioeconòmics que ha provocat, la implementació dels ODS 
hauria d’ocupar més que mai el centre del Partenariat Euromediterrani, de la Política 
Europea de Veïnatge i de les estratègies de recuperació post-COVID-19. Per aquest motiu, 
la Generalitat de Catalunya ha identificat tres prioritats polítiques –amb les recomanacions 
respectives– que, atesa la seva dimensió transversal i el seu potencial transformador, 
haurien d’estructurar les estratègies regionals de recuperació de la crisi de la COVID-
19 i accelerar les transicions cap a la sostenibilitat a la Mediterrània durant la 
pròxima dècada.  

Prioritat 1: Intervenir, reformar i remodelar les interaccions economia-
natura a la regió euromediterrània per preservar el capital natural de la 
regió com a promesa de la prosperitat mediterrània 

S’insta els grups d’interès regionals que treballin conjuntament i impulsin accions comunes 
per vincular la prosperitat econòmica de la Mediterrània a la preservació del seu entorn, a 
la salvaguarda de la seva biodiversitat i ecosistemes naturals i a la gestió sostenible dels 
seus recursos naturals per tal d’ajudar les economies locals i regionals a adoptar un model 
productiu sostenible. 

• Situar la preservació del medi ambient al centre de qualsevol negociació de futurs 
acords de lliure comerç exhaustius i amplis a la regió euromediterrània.  

• Implementar normatives regionals que puguin dissuadir les indústries mediterrànies 
d’una explotació no sostenible dels recursos naturals. 
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• Adoptar un enfocament integrat i a llarg termini per a la gestió dels recursos naturals 
tenint en compte totes les interaccions rellevants entre els seus usos. 

• Valorar els serveis proveïts pels ecosistemes mediterranis i remunerar les 
comunitats locals pels serveis prestats als ecosistemes. 

• Treballar per introduir sistemes regionals de control per avaluar la salut dels 
ecosistemes marins i costaners, així com l’impacte de diferents indústries sobre la 
biosfera mediterrània. 

• Intensificar els esforços per promoure i avançar en una agenda sostenible per al 
turisme, un sector econòmic essencial per a la regió, per reduir el seu impacte 
ambiental negatiu. Aquesta acció s’hauria d’aconseguir sobretot mitjançant 
instruments de planificació dissenyats per gestionar les activitats humanes a les 
zones naturals tenint en compte els ecosistemes i els paisatges en les seves 
interaccions; i aprofitar la crisi de la COVID-19 com a oportunitat per reinventar el 
sector i vincular la seva prosperitat a la preservació de l’entorn mediterrani.  

• Establir xarxes de polítiques regionals per intensificar els llaços socials i 
econòmics basats en els fonaments de l’economia blava. 

• Impulsar la creació de biosferes mediterrànies per a una millor convivència entre 
activitats econòmiques i preservació natural. 

Prioritat 2: Promoure i donar suport a la transició de les economies 
mediterrànies cap a una economia circular com a condició per avançar en 
la resiliència econòmica i la sostenibilitat a la regió 

Es demana als grups d’interès regionals que defineixin estratègies comunes i multinivell 
per promoure i implementar accions concretes per passar d’un model lineal extractiu 
intens cap a una economia circular. D’aquesta manera s’evitaria la generació de 
residus, la contaminació ambiental, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
l’esgotament dels recursos naturals, tot creant llocs de treball dignes i una prosperitat 
econòmica inclusiva, sobretot aprofitant tot el potencial que ofereixen les noves 
tecnologies. 

• Accelerar la implementació de les mesures del Pacte Verd Europeu al Veïnatge 
Sud de la UE i augmentar els fons dedicats a objectius relacionats amb el clima dins 
de l’Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional (IVDCI). 

• Crear estàndards mediterranis sobre les millors tècniques de producció i 
pràctiques disponibles, la política de productes i les pràctiques de gestió ambiental. 

• Promoure campanyes de sensibilització per educar la població, les noves 
generacions i els emprenedors sobre bones pràctiques ambientals i eficiència dels 
recursos.  
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• Crear entorns empresarials i marcs legals propicis per al desenvolupament i el 
creixement del sector de l’economia verda i circular, proporcionant suport i incentius als 
empresaris responsables amb el medi ambient (empreses de serveis exclusives, serveis 
d’incubació i acceleració, accés facilitat al coneixement, a les finances i al mercat), tal 
com recomana el Pla d’acció regional sobre consum i producció sostenible.  

• Afavorir inversions a llarg termini amb efectes socioeconòmics positius (per 
exemple, millors oportunitats d’ocupació, sobretot per a joves i dones, o 
instal·lacions més sostenibles). 

• Donar suport a la innovació i aprofitar les noves tecnologies digitals per millorar 
l’eficiència dels recursos, reduir els residus (contenidors intel·ligents), millorar el 
reciclatge i la remanufactura. 

• Evitar la creació de residus en primer lloc, facilitant la creació de plataformes 
mediterrànies de comerç per al mercat de materials secundaris que puguin 
permetre als productors l’accés a aquests productes de manera transparent. 

• Limitar la producció i l’ús de plàstics proposant una política fiscal eficaç, per fer 
que certs materials verges siguin més cars que els secundaris i eliminant els 
plàstics d’un sol ús a curt termini a la regió.  

• Crear una estratègia mediterrània per a un sistema energètic més net, renovable, 
assequible, més segur, eficient i resistent, i que inclogui la creació d’un mercat 
elèctric integrat a la Mediterrània. 

Prioritat 3: Promoure una governança multinivell, participativa i efectiva a 
la zona euromediterrània com a condició fonamental per avançar en el 
compliment de l’Agenda 2030 a la regió 

La creació d’aliances euromediterrànies entre agents regionals per al canvi és necessària 
per promoure un bon govern, fomentar mecanismes de cooperació multinivell entre les 
autoritats locals, regionals i nacionals i la implicació de la societat civil i les comunitats 
locals en els processos de presa de decisions. Així, es donaria veu als marginats de 
l’àmbit polític, econòmic i social (joves, dones, minories, etc.) per garantir un grau més alt 
d’igualtat i evitar que ningú no quedi enrere. 

• Fomentar el diàleg de les diverses parts interessades entre les autoritats 
governamentals locals i regionals, el món acadèmic i el sector privat, per garantir un 
diàleg i cooperació més eficaç i una millor interfície ciència-política-societat. 

• Promoure la descentralització considerant les autoritats locals i regionals (ALR) 
com a agents crucials per al canvi sostenible i copsant les realitats i els reptes locals: 
fons directes de cooperació  i accions de foment de la capacitat de les ALR per 
respondre a la seva manca de recursos. 

• Fomentar mecanismes de governança multinivell real i eficaç: crear més espais 
perquè les ALR participin en processos de presa de decisions sobre polítiques 
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globals en qüestions de la seva competència (per exemple, les ALR implementen el 
65% dels objectius dins de l’Agenda 2030); reforçar el paper de les xarxes 
d’autoritats locals i regionals a l’hora de donar veu als governs subnacionals en 
els fòrums supranacionals. 

• Adoptar agendes centrades en les persones: promoure enfocaments participatius 
ascendents que impliquin les comunitats locals i representar la diversitat en els 
processos de presa de decisions. 

• Invertir les dinàmiques de tancament d’espais per a la societat civil per tal de 
construir societats emprenedores, inclusives, cohesionades i pacífiques. 

• Millorar la igualtat de gènere a les dues ribes de la Mediterrània mitjançant la 
intervenció amb polítiques que promoguin la igualtat d’oportunitats, de llocs de treball 
i de salaris, una millor assistència social i l’empoderament polític de les dones. 

Repensant la resiliència urbana en una Mediterrània post-
COVID-19 

A la regió mediterrània, els índex d’urbanització són els més ràpids arreu del món. Les 
ciutats són, per tant, agents crucials per implementar els ODS i han de ser considerades 
com a tals pels actors de la cooperació euromediterrània. Com a responsables del 
compliment de diverses polítiques relacionades amb els ODS, es troben a la primera línia 
davant dels reptes presents i futurs a la regió: el creixement urbà; el canvi climàtic; les 
desigualtats socioeconòmiques; la transició energètica, verda i digital, i el bon govern. 
Tanmateix, la pandèmia de la COVID-19 ha demostrat que les ciutats mediterrànies 
haurien de repensar i reforçar la seva capacitat de resiliència per afrontar millor les crisis i 
els xocs i per avançar encara més en el desenvolupament urbà sostenible. 

Recomanacions polítiques 

• Situar el concepte de resiliència al centre del desenvolupament urbà, assegurant 
que la resiliència condueix cap a la sostenibilitat i reforçant la integració de la gestió 
del risc en la planificació urbana, l’adopció d’enfocaments integrats entre la resiliència i 
la sostenibilitat i una visió a llarg termini. La integració de l’Agenda 2030 en la 
formulació de polítiques urbanes hauria de convertir-se en una prioritat clara. 

• Construir i implementar estratègies de diversificació econòmica sòlides a les 
ciutats mediterrànies. La pandèmia de la COVID-19 ha demostrat que les ciutats 
més especialitzades són les més vulnerables en cas de crisi. Un possible i molt 
desitjable moviment de relocalització de les cadenes de subministrament a la regió 
constituiria una oportunitat per diversificar, sempre que es prenguin les mesures 
necessàries per fomentar aquest moviment i conduir-lo cap a indústries sostenibles. 
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• Fomentar i promoure el desenvolupament de cadenes de producció i distribució 
curtes i circulars. Enfortir els circuits curts d’aliments al voltant i dins de les ciutats 
mediterrànies (inclosa l’agricultura urbana) i reforçar els vincles entre les ciutats i el 
seu entorn immediat (inclòs els beneficis dels corredors de transport sostenibles), són 
vies per contribuir a un desenvolupament territorial més equilibrat, de millorar la 
seguretat alimentària i de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

• Recuperar el patrimoni i la cultura urbanística mediterrània i local (per exemple, 
les medines a les ciutats àrabs) per desenvolupar solucions innovadores per a la 
planificació urbana, per crear habitatges accessibles i sostenibles, així com per a 
una major cohesió social. 

• Repensar la planificació urbana a favor de ciutats més compactes. Amb 
l’adopció de mesures de «distanciament social», la pandèmia de la COVID-19 ha 
introduït arguments a favor de la difusió urbanística. Tot i això, no s’ha d’oblidar que 
les ciutats compactes són les formes urbanes més sostenibles (més cohesió social i 
vitalitat urbana, reducció d’emissions i del consum d’energia, preservació dels 
recursos naturals i dels espais agrícoles), sempre que estiguin centrades en el 
benestar humà. 

• Crear ciutats mediterrànies més verdes: Promoure el retorn de la natura a les 
ciutats i les solucions basades en la natura per combatre els efectes i la 
contaminació derivades de les illes de calor urbana, millorar el benestar i la qualitat 
de vida dels ciutadans i les ciutadanes, i fomentar l’agricultura urbana i incentivar 
una mobilitat urbana més neta i sostenible. 

• Aprofitar el potencial de les noves tecnologies de la informació i comunicació 
per desenvolupar i difondre un model de «Ciutats Mediterrànies Intel·ligents», 
augmentant la resiliència i la sostenibilitat mitjançant la recopilació i l’ús de dades per 
a una millor planificació urbana, un ús sostenible dels recursos i una millor previsió i 
gestió dels riscos. 

• Fomentar la descentralització, la governança multinivell i els enfocaments 
participatius com a motors crucials per al desenvolupament urbà sostenible. 
Els governs locals són clau per garantir la implementació de l’Agenda 2030, però 
s’enfronten a una manca important de recursos a la Mediterrània. Les reformes 
nacionals i la cooperació internacional han d’empoderar els governs locals, 
canalitzar fons i proporcionar-los capacitats i les eines necessàries per construir 
ciutats resilients i sostenibles. 

• Donar suport a una cooperació més regional i descentralitzada, multiplicar les 
associacions, sinergies i construir aliances entre els grups d’interès regionals per 
afavorir l’intercanvi de coneixement i experiència, identificar i promoure bones 
pràctiques basant-se en el treball de les xarxes existents (MedCités, Agència per a 
les Ciutats i Territoris Mediterranis Sostenibles (AVITEM), Ciutats i Governs Locals 
Units (CGLU) i plataformes (UpM). 
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Digitalitzar la petita i mitjana empresa mediterrània: un camí 
vers el desenvolupament de la innovació en una era post-
COVID-19 

Les pimes són l’eix vertebrador de les economies mediterrànies. Representen al voltant del 
95% de totes les empreses en xifres absolutes, cobrint gairebé el 60% de l’ocupació total. 
Tot i la seva rellevància per a les economies nacionals, les pimes i l’emprenedoria a la 
Mediterrània, particularment a les economies del sud, s’enfronten a múltiples obstacles. El 
seu creixement i resiliència es veuen frenats per la dificultat d’accedir al finançament, per 
la lenta integració en les cadenes de valor internacionals i regionals i per un alt índex 
d’informalitat, entre d’altres. En aquest context, la transició digital obre perspectives per 
millorar el rendiment, la innovació, el creixement, l’augment de la competitivitat i el 
desenvolupament inclusiu i sostenible. La pandèmia de la COVID-19, sens dubte, ha 
accelerat aquesta tendència, convertint la digitalització en sinònim de reacció, flexibilitat i 
resiliència. Per poder superar aquest repte, les pimes mediterrànies necessitaran més 
suport dels actors públics nacionals i internacionals per establir polítiques adequades que 
els permetin facilitar la seva transformació digital. 

Recomanacions polítiques 

• Els socis euromediterranis haurien d’augmentar els seus esforços per millorar 
l’ecosistema de les pimes mediterrànies: harmonitzar la normativa, compartir 
bones pràctiques, incentivar l’establiment de noves pimes i millorar l’accés al 
finançament. 

• Crear solucions digitals mediterrànies i plataformes per a l’establiment de 
contactes que puguin connectar els empresaris regionals i les pimes a les 
oportunitats de finançament disponibles, als serveis de desenvolupament de negocis 
i als programes de formació i mentoria. 

• Millorar el paper de les autoritats locals i regionals en la promoció de la 
digitalització. Aquestes entitats públiques tenen el potencial de connectar-se millor 
amb el sector privat local, fent que els programes dels governs centrals siguin més 
eficaços i eficients. 

• Impulsar serveis d’administració electrònica més eficients i accessibles per 
facilitar els processos administratius. 

• Incrementar la cooperació entre l’àmbit públic, les universitats i el sector privat 
per fomentar la transferència de tecnologia i coneixement. 

• Reforçar els drets de propietat intel·lectual, la protecció de patents i el dret de 
la competència. Això podria facilitar l’entrada de noves empreses en l’ecosistema i 
combatre l’alta concentració del mercat. 
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• Augmentar i mantenir l’accés al crèdit per a l’emprenedoria i les pimes. Al llarg 
de la pandèmia, els governs del sud i del nord de la Mediterrània han treballat amb 
intermediaris financers com ara els sistemes de garantia de crèdit i les institucions 
de microfinançament per mantenir les seves línies de crèdit, millorant les seves 
activitats d’informes i ampliant la seva cartera, incentivant el risc i relaxant els 
requisits d’entrada. Aquests canvis adoptats els darrers mesos podrien ser un 
exemple per a les estratègies del futur. 

• Millorar la connectivitat i l’accés sostenible a la banda ampla. Tot i que els vasts 
territoris d’alguns països del nord d’Àfrica posen límits concrets a l’expansió de 
l’accés a Internet, moltes zones densament poblades de la regió encara no tenen 
una connexió a Internet fiable i ràpida. La realització d’inversions precises podria 
salvar aquesta bretxa digital. 

• Millorar la cooperació entre diferents grups d’interès com la societat civil, els 
representants del sector privat, l’esfera pública i les institucions internacionals i 
regionals. 

• Prestar més atenció a aquells segments de la societat amb accés insuficient 
als serveis i particularment exclosos dels processos de digitalització. 

Diàleg intercultural Mediterrània: reconèixer-nos en la cultura 
dels altres 

La cultura té un paper clau en la connexió i la millora de les relacions euromediterrànies. El 
paper de les societats i cultures mediterrànies per afrontar els reptes mundials mitjançant 
el diàleg i l’intercanvi de coneixement és crucial per avançar en la recuperació de la 
pandèmia de COVID-19. Els valors del pluralisme, la inclusió, la dignitat i el reconeixement 
emergeixen com a motors per construir espais de reconciliació i diàleg i fer front a 
amenaces reals com el canvi climàtic, el discurs de l’odi, el conflicte, el desacord i la 
xenofòbia. El diàleg és una de les eines més rellevants per construir relacions 
interculturals, que, juntament amb la cultura, el veritable motor del desenvolupament 
econòmic i social, destaquen com a mecanismes clau per promoure la comprensió i crear 
relacions pacífiques a les dues ribes de la Mediterrània. 

No obstant això, durant l’última dècada no va sorgir cap estratègia intercultural 
euromediterrània comuna, cosa que fa necessària la inversió en una estratègia 
euromediterrània renovada basada en els pilars del diàleg intercultural i el coneixement 
mutu. Una estratègia comuna a la Mediterrània permetrà que els països s’adaptin als 
reptes i transformacions actuals i que avancin en la creació d’una regió pacífica, pròspera, 
estable i diversa. 
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Recomanacions polítiques 

• Capitalitzar els casos de convivència i col·laboració entre països mediterranis. 

• Generar més espais de reunió i activitats que afavoreixin la interacció. 
Promoure activitats que vagin més enllà de «minimitzar» les diferències i 
l’etnocentrisme. Crear un espai públic interactiu i plural on la diversitat es consideri 
beneficiosa, sempre acompanyada del respecte pels drets humans i la dignitat. 

• Donar suport als processos participatius. Incloure i donar veu als ciutadans, 
joves i dones de procedències culturals diverses, no només com a beneficiaris finals, 
sinó durant tot el procés participatiu, i impulsar iniciatives per a la democràcia 
transregional i la construcció participativa. 

• Incrementar els programes i les iniciatives per combatre la discriminació i 
l’exclusió garantint l’equitat i l’accés als recursos sense distinció de raça, religió, 
nacionalitat o sexe.  

• Introduir estratègies per promoure la igualtat de drets i oportunitats, així com 
l’accés igualitari a drets universals, com l’educació o l’atenció sanitària. Elaborar 
documents vinculants de compromís preparats per grups de treball sobre la inclusió i 
la diversitat en les institucions. Crear un programa d’oportunitats eficaç i exhaustiu 
contra l’abandonament escolar prematur dirigit a determinats grups de joves d’origen 
immigrant i, especialment, als barris i escoles d’alta complexitat. 

• Combatre els estereotips a les escoles públiques, als sistemes educatius des dels 
primers cursos i als mitjans de comunicació. Treballar amb una metodologia 
inclusiva que eviti l’estigmatització. Revisió sistemàtica i en profunditat dels 
continguts sobre temes relacionats amb les cultures mediterrànies.  

• Promoure el coneixement mitjançant l’intercanvi i l’educació. Les polítiques 
d’aprenentatge d’idiomes i traducció a la regió juguen un paper important a l’hora 
de promoure el coneixement i una millor comprensió entre els pobles dels països 
euromediterranis. Introduir dinàmiques i continguts per incloure l’escolta activa als 
programes educatius. 

• Desenvolupar accions i programes per donar valor a la diversitat, a les 
identitats culturals i a les minories, i promoure el respecte entre les societats 
d’acollida. Posar en valor la contribució dels migrants, tant per a la comunitat 
d’acollida com per a les mateixes minories. Prendre mesures per augmentar 
l’autoestima cap a la cultura pròpia i, alhora, augmentar el coneixement i l’estima per 
la cultura de la comunitat d’acollida. Explorar les relacions translocals d’immigrants, 
el tipus de relacions que mantenen amb els seus països d’origen i com aquelles es 
poden convertir en un element intercultural a la Mediterrània. 

• Tenir en compte les diferències regionals i les sensibilitats locals en les 
relacions culturals i la cooperació, adaptant l’acció a determinats contextos i 
interessos culturals. 
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• Promoure el treball en equips multiculturals i l’intercanvi de bones pràctiques i 
coneixements més enllà de les diferències, conèixer millor els altres i establir 
vincles. 

• Fomentar la mobilitat dels treballadors, els operadors culturals i la formació 
d’actors culturals, periodistes i mediadors per als ciutadans, i evitar la difusió 
d’estereotips i la creació de prejudicis basats en continguts. 

• Crear i donar suport a xarxes de diàleg intercultural i a la cooperació entre 
periodistes, dones, joves, educadors i mediadors. Donar prioritat als actors 
especialment implicats en la demanda de canvis i l’obertura d’espais. Crear un 
observatori de la comunicació en el qual s’integrin les xarxes i els periodistes i on es 
controli la situació dels professionals, tant en el treball pròpiament com en matèria de 
drets humans. 

• Crear iniciatives inclusives basades en programes transfronterers de lideratge 
juvenil que explorin la democratització i les diferents lluites que duen a terme els 
actors de la societat civil, particularment els joves. 

• Promoure la igualtat d’oportunitats de voluntariat i continuar promovent la 
mobilitat dels joves a la regió euromediterrània. 

Construint societats post-COVID igualitàries, segures i 
inclusives per a dones i nenes. Com poden prendre el lideratge 
les regions i les ciutats mediterrànies?  

A tot el món, la pandèmia ha tingut un impacte negatiu més gran sobre les dones i les 
nenes que sobre els homes. De fet, la pandèmia ha intensificat la violència domèstica a 
causa del confinament i la inseguretat econòmica de les dones (que solen assumir les 
responsabilitats associades a les cures i les tasques domèstiques). Tot plegat, sumat a un 
accés insuficient de les dones i les nenes a l’atenció sanitària essencial, ha agreujat les 
desigualtats socioeconòmiques ja existents. Aquestes desigualtats, combinades amb la 
discriminació i l’estigma interseccionals, configuren un dur escenari de greus disparitats 
basades en el gènere.  

Sense perdre de vista les adversitats esmentades anteriorment, el context a la 
Mediterrània també il·lustra fins a quin punt els moviments de la societat civil han sabut 
aprofitar aquest escenari tan complex per fomentar les xarxes de solidaritat i posar en 
marxa iniciatives que han atenuat a escala local els efectes negatius de la pandèmia. Les 
ciutats mediterrànies han esdevingut un centre de resiliència, on destaquen nombrosos 
exemples de bones pràctiques transformadores que es poden veure com una mostra de la 
tendència a tota la regió. 
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Recomanacions polítiques 

• Construir una agenda política euromediterrània comuna basada en una xarxa 
d’aliances entre diversos actors. Aquest enfocament facilita la personalització de 
les respostes específiques d’acord amb les diferents necessitats de les dones i les 
nenes que viuen a la regió.  

• Reforçar un enfocament euromediterrani de gènere en els acords transnacionals 
liderats per actors subnacionals. La perspectiva de gènere ha de ser transversal.  

• Donar suport als actors vulnerables en els fons de recuperació que es posaran 
en marxa en el context euromediterrani en l’escenari post-COVID. Aquesta 
mesura té en compte: a) que les dones han estat en primera línia durant tota la 
pandèmia, ja que han representat la majoria de població en els sectors més 
exposats al virus, i b) que les dificultats dels sectors socials en situacions de 
vulnerabilitat (és a dir, les dones migrants, dones amb diversitat funcional i amb 
trastorns de salut mental, víctimes de violència de gènere) han crescut.  

• Crear les condicions per augmentar la participació i el lideratge de les dones 
en la vida pública i en els processos de presa de decisions a escala local, 
regional i nacional, i internacional. Aquest punt és clau per combatre les 
desigualtats de gènere, ja que obre el camí a polítiques feministes i transversals que 
garanteixin un teixit social més igualitari i sostenible a les ciutats i regions 
euromediterrànies. 

• Fomentar la implementació de marcs legals i polítics per erradicar totes les 
formes de violència de gènere i establir mecanismes de seguiment que 
garanteixin que aquests marcs s’apliquin de manera eficaç. La pandèmia ha 
provocat un augment significatiu de diferents formes de violència de gènere, inclosa 
la ciberviolència. 

• Adoptar un enfocament holístic de la conciliació laboral i familiar per tal de 
millorar la situació actual. Això implica crear les condicions necessàries per 
garantir un equilibri igualitari de cura i responsabilitats domèstiques, en què els 
homes adopten el paper de cuidadors i tenen les mateixes responsabilitats 
domèstiques que les dones; sensibilitzar sobre la càrrega més pesada de les dones 
–agreujada a causa de la pandèmia i el seu impacte en tots els àmbits de la vida– i 
combatre els estereotips de gènere.  

• Assegurar la visibilització i la circulació de tota mena de pràctiques, 
estratègies i accions que ja han tingut un impacte positiu en la lluita contra els 
estralls de la pandèmia de la COVID-19. Les regions i ciutats mediterrànies estan 
plenes d’iniciatives transformadores que tenen com a objectiu construir societats 
més segures i inclusives i que es poden capitalitzar.  

• Fomentar l’establiment de mecanismes de control que garanteixin que es 
compleixin les agendes comunes, com l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible, en particular el seu compromís amb la protecció dels drets humans i la 
promoció de la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes (ODS 5).  
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• Adaptar lleis i polítiques basades en un enfocament ascendent que consideri la 
societat civil com un actor clau de la regió i que doni suport a la transparència 
com a element clau per implicar la ciutadania en la vida política. 

Vers una renovació de l’Estratègia Regional Mediterrània +25 

Des del llançament del Procés de Barcelona, diversos projectes internacionals a gran 
escala i un gran nombre d’iniciatives locals i regionals han contribuït a crear una xarxa 
consolidada de cooperació. Per aquest motiu, en el marc de la cooperació, la qüestió de la 
governança és fonamental.  

La implementació d’esquemes de governança innovadors és encara més difícil a la 
Mediterrània, on les reformes sovint s’aturen, fracassen o fins i tot reculen. En aquest 
sentit, els processos de macroregionalització a la Mediterrània estan intentant innovar el 
modus operandi de la cooperació transnacional oferint un marc comú per afavorir sinergies 
i complementarietats entre iniciatives, programes i estructures de governança ja existents. 

La implementació efectiva de l’Agenda per a la Mediterrània hauria de fomentar 
l’aprofundiment de la sostenibilitat socioeconòmica a escala territorial. Això significa 
proporcionar recursos institucionals i financers per establir mecanismes de governança 
innovadors, experimentals i multinivell a escala regional que puguin orientar la definició i la 
implementació de polítiques transnacionals més eficaces i legitimades. 

Fent referència a l’Aliança de Cooperació Mediterrània, queda clar que les autoritats locals 
i regionals –i les seves xarxes– poden jugar un paper clau en la cerca d’una millor 
coordinació entre els marcs transnacionals existents, des d’una perspectiva macroregional. 

Recomanacions polítiques 

• L’Agenda 2030 és un marc inspirador per afrontar els reptes urgents als quals 
s’enfronta actualment la regió mediterrània. El debat sobre la implementació dels 
ODS apel·la als principis de coherència política, a la governança multinivell i a la 
localització (enfocament basat en la ubicació). Per assolir de manera efectiva els 
ODS a la Mediterrània cal un suport més fort per a una major implicació de les 
autoritats regionals i locals en els processos de presa de decisions, així com la 
definició i gestió dels programes de la UE i la Mediterrània. 

• Reforçar la cooperació mediterrània com a instrument per a la sostenibilitat i el 
desenvolupament inclusius. Hi ha una necessitat imperiosa de fomentar la 
solidaritat mediterrània, per una banda, i la sostenibilitat ambiental global, social i 
econòmica, per una altra, una realitat que subratlla la crisi actual a la regió 
mediterrània. Per fer front a aquesta situació, cal crear i compartir espais de xarxa de 
qualitat, amb l’objectiu de reduir les desigualtats mitjançant un desenvolupament 
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econòmic més compromès que promogui l’associació entre les principals xarxes 
regionals. Les ciutats mediterrànies tenen una metodologia de treball compartida i 
han de reflexionar sobre la Mediterrània del futur i, certament, de l’era post-COVID-
19. La cooperació internacional és un instrument amb un paper destacat en el 
desenvolupament local i pot ser útil per promoure regions i ciutats que treballen per 
la descentralització i la democràcia. 

• Definir el marc de la macroregió per garantir un enfocament coordinat per tal 
de reforçar les sinergies entre les iniciatives existents. La Mediterrània és plena 
d’iniciatives, programes i accions concretes que busquen la participació de diferents 
autoritats governamentals. Actualment calen millors sinergies i una major 
coordinació a la Mediterrània, i el marc macroregional pot facilitar un nou èmfasi 
sobre el territori i la governança, millorant la cooperació entre les diferents autoritats. 

• Models de governança multinivell, de xarxa i col·laboratius. És necessària una 
cultura política cooperativa renovada que promogui un ampli consens polític i millori 
l’autonomia als diferents nivells de govern, de capacitat administrativa i tècnica, 
aprofitant al màxim els avantatges de la descentralització. Les institucions de la UE 
han de continuar oferint marcs formals que incentivin models experimentals (però 
també responsables) de governança. Els governs centrals han d’assegurar el suport 
polític a llarg termini i han d’implicar les autoritats locals i regionals en la negociació 
de la formulació de polítiques internes relacionades amb les polítiques territorials i 
transnacionals. Les autoritats locals i regionals han d’augmentar o beneficiar-se de 
l’augment de les capacitats administratives i institucionals per consolidar la seva 
capacitat en l’aplicació de polítiques. 

• Consolidar i augmentar la consciència sobre l’Aliança de Cooperació 
Mediterrània mitjançant accions efectives i participatives. Cal fomentar un 
enfocament de lideratge com a element clau que apropi la formulació de polítiques a 
la ciutadania. El que és essencial és el caràcter multinivell de l’Aliança, on conviuen 
una àmplia gamma d’autoritats governamentals locals, supralocals i nacionals, que 
donen accés a la implementació de polítiques i a finançament sobre el terreny i que 
contribueixen a l’hora d’informar sobre les realitats locals a les autoritats superiors. 
Aquest fet garanteix diferents escales d’intervenció i més eficiència de les iniciatives.  

Fòrum Virtual sobre Joventut i Clima a la Mediterrània +25 

La Mediterrània és una de les regions més vulnerables del món davant els impactes de 
l’escalfament global, ja que s’escalfa un 20% més ràpid que la mitjana mundial. 
Darrerament, canvis encara més accelerats han agreujat els reptes i dificultats ambientals 
ja existents a la Conca de la Mediterrània, causats per la combinació de canvis en l’ús del 
sòl, l’augment de la contaminació i les pèrdues de biodiversitat.  
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Últimament, els joves, preocupats pel seu futur en un planeta sobreescalfat i conscients 
que hauran de suportar la càrrega desproporcionada dels efectes més devastadors del 
canvi climàtic, han sortit als carrers per exigir una acció més contundent per fer front a 
l’emergència climàtica. Aquestes protestes liderades pels joves exigint accions climàtiques 
han tingut lloc en grans xifres mai vistes fins ara arreu del món, i han donat forma al debat 
global sobre l’emergència climàtica.  

Cal proporcionar eines i un espai perquè els joves de la Mediterrània puguin treballar 
conjuntament en les diferents àrees relacionades amb el clima, desenvolupar idees de 
projectes i establir accions conjuntes per combatre el canvi climàtic i promoure 
transformacions socials. 

Recomanacions polítiques 

• Activisme, moviments socials i societat civil: Cal promoure de manera urgent 
una acció internacional conjunta mitjançant la digitalització per superar les dificultats 
de mobilitat, com ara les derivades de la COVID-19, alhora que es potencien les 
aliances i la creació de xarxes entre moviments i organitzacions per alinear objectius 
concrets a l’hora d’afrontar un tema tan crucial com és el canvi climàtic. Una manera 
eficaç de fomentar l’activisme sostenible i un millor enfocament de l’emergència 
climàtica a la Mediterrània pot ser no treballar-hi per separat, sinó vincular-lo amb 
altres lluites de justícia social, mundial i pels drets humans. 

• Ciutats, joves i sostenibilitat: Com més profunda sigui la petjada humana que 
queda a les ciutats, més imprescindible serà l’acció que s’haurà d’implementar: per 
exemple, gestionar l’eficiència dels recursos. Les ciutats mediterrànies haurien de 
créixer de manera equitativa i distribuir espais verds i els serveis bàsics per tal de 
garantir un accés i una mobilitat sostenibles per a tothom. Reconèixer el paper clau 
que tenen els governs locals per satisfer les necessitats de tots els ciutadans 
significa dissenyar plataformes de participació adequades per als joves i fomentar 
polítiques socials i educatives que protegeixin els grups vulnerables i reflexionin 
sobre la diversitat social que ens és característica. 

• Digitalització i solucions innovadores contra l’emergència climàtica. La bretxa 
entre els països del sud i el nord de la Mediterrània s’hauria d’abordar mitjançant un 
ús extensiu de la col·laboració multilateral euromediterrània i les plataformes de 
diàleg digital dirigides pels joves, creant oportunitats d’intercanvi virtual, eines digitals 
per als joves i aprofitant les plataformes de les xarxes socials per arribar a grans 
audiències d’activistes i de persones vinculades a la presa de decisions. És urgent 
canviar la narrativa global mitjançant un desenvolupament econòmic vinculat a la 
crisi climàtica per estimular la població perquè triï les seves prioritats i assumeixi les 
responsabilitats que se’n deriven. 

• Justícia global, migració i gènere: Cal crear de manera urgent un model 
sostenible: amb energies renovables, una protecció completa dels drets civils i 
econòmics per a tothom, una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
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en un 10% anual i una planificació democràtica de l’economia. Aquests canvis 
només arribaran a través de la mobilització social i la desobediència civil, i no a 
través de les polítiques institucionals. La justícia climàtica és necessàriament 
transversal; o és això, o no serà. El canvi climàtic s’ha d’abordar transversalment, ja 
que els impactes de les crisis són desiguals a la regió.  

• Influència en el procés de presa de decisions: Sabent que tant les comunitats de 
base com la implicació a escala local i internacional són necessàries i que es 
beneficien mútuament, la participació dels joves en xarxes i iniciatives regionals és 
clau per garantir la capitalització de les sinergies reals. La participació dels joves en 
el procés de presa de decisions és una qüestió de governança democràtica. És 
urgent que les autoritats públiques impliquin els joves en el procés de presa de 
decisions, que millorin les estratègies de comunicació sobre les polítiques i accions 
climàtiques que duen a terme i que també donin suport a les organitzacions locals i 
regionals a l’hora de crear altres espais per als joves que en fomentin la participació. 

• Economies transformadores: Cal promoure plataformes i ecosistemes destinats a 
promoure economies transformadores tant a escala regional com local, potenciant 
aliances de treball conjunt entre comunitats territorials i organitzacions de la societat 
civil i consolidant xarxes a tota la regió mediterrània. Les institucions públiques 
poden jugar un paper molt important a l’hora de fomentar les economies 
transformadores si tenen en compte les demandes dels actors de la societat civil 
implicats, i si reforcen i transformen les iniciatives dels joves relacionades amb el 
desenvolupament econòmic sostenible en polítiques públiques. Gràcies als mitjans 
de comunicació i a les xarxes socials, els joves poden augmentar la seva implicació 
mitjançant activitats de sensibilització en sectors dins els seus camps d’interès (és a 
dir, esports, cultura, art, educació, mobilitat, etc.). 

• ARTivisme. Cal i s’han d’escoltar les veus dels joves. Els joves volen compartir les 
seves experiències sobre l’emergència climàtica a la Mediterrània. Atès que l’ART és 
una eina de comunicació tan eficaç, ja que proporciona un espai perquè els joves 
s’expressin, s’haurien de reforçar els espais artístics i culturals per mostrar els 
moviments dels joves artistes contra el canvi climàtic. 

Declaració dels joves de la Mediterrània sobre el clima: els propers 25 
anys 

A la clausura del Fòrum Virtual Joves i Clima a la Mediterrània +25, diversos participants 
implicats en els tallers van fer una declaració. Van resumir les principals propostes i 
esperances per al futur del Moviment de Joves Mediterranis contra l’Emergència Climàtica.  

Declaració dels joves de la Mediterrània sobre el clima 

Nosaltres, els i les joves de la Mediterrània que ens hem reunit en el Fòrum Virtual Joves i 
Clima a la Mediterrània +25, organitzat per la Generalitat de Catalunya amb motiu del 25è 
aniversari del Procés de Barcelona, declarem que: 
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Cal fer un ús més intensiu de les solucions digitals i tecnològiques en la lluita contra el 
canvi climàtic. Les xarxes socials permeten enfortir les comunitats i crear xarxes de treball 
a tota la Mediterrània. La tecnologia ofereix solucions pràctiques per combatre el 
desafiament del canvi climàtic. Tot i que la pandèmia de la COVID-19 ha accelerat el 
procés de digitalització, hem d’anar encara un pas més enllà. 

Cal incloure els joves en els processos polítics de presa de decisions i millorar el 
compromís formal i informal, així com la promoció (sobretot a escala comunitària) i, també, 
construir espais virtuals de participació. Les administracions han de respondre de les 
seves accions relacionades amb el clima i garantir la transparència. Han d’informar millor 
sobre quines oportunitats ofereixen als joves i a la ciutadania en general de participar en 
accions de política local. 

Per ser realment transformadora, la lluita contra el canvi climàtic ha de ser interdisciplinària 
i incorporar una perspectiva artística que la situï fora del focus acadèmic i polític habitual. 
Cal subratllar el patrimoni cultural comú i superar les diferències entre cultures i nacions de 
tota la Mediterrània per generar un compromís veritablement transformador i integrador 
entre els joves en els temes relacionats amb el clima. 

El canvi climàtic a la Mediterrània prové directament d’un sistema econòmic productiu que 
devora els recursos i esgota la natura, i que alhora és incapaç de satisfer les necessitats 
de tothom, especialment les dels joves. Necessitem un model completament nou que 
promogui una economia solidària i l’agroecologia mitjançant l’empoderament de les dones i 
la cooperació entre les dues ribes de la Mediterrània. 

A causa de la seva creixent rellevància en aquest nou escenari, les ciutats han de formular 
nous patrons de producció i consum, revisar els seus models de gestió ambiental, i iniciar 
una transformació cap a models més sostenibles. Mitjançant la creació d’espais i 
mecanismes d’acció local, les ciutats de la regió contribuiran a la preservació dels diferents 
entorns mediterranis. 

Necessitem més espais per debatre i per donar veu als joves activistes. Ignorar o reprimir 
l’activisme no violent contra el canvi climàtic només danyaria la democràcia i el nostre 
futur. S’ha d’escoltar i respectar els activistes. En cas contrari, l’espai democràtic per al 
debat es veuria greument compromès. 

La lluita contra el canvi climàtic també ha d’incorporar la lluita contra altres estructures 
opressives com el neocolonialisme o el patriarcat, que són més que evidents tant a la 
nostra regió i com a les relacions intermediterrànies nord-sud. Com que el canvi climàtic 
afecta de manera desigual persones de diferents orígens i condicions, necessitem un 
enfocament més global, holístic i transversal. 

Nosaltres, els joves mediterranis, animem tots els lectors d’aquesta Declaració a participar-
hi i a actuar en conseqüència. Esperem que aquesta Declaració tingui un impacte en els 
àmbits social i polític a escala mundial, però sobretot a tota la Conca Mediterrània. 
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Mediterrània +25. Organitzadors i col·laboradors 

Organitzadors 

• Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència  

- Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. Direcció General d’Afers 
Europeus i Mediterranis  

• Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

Coorganitzadors 

• Generalitat de Catalunya 

- Departament d’Empresa i Coneixement  

· Secretaria d’Universitats i Recerca 

· ACCIÓ. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa 

- Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública   

- Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  
· Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) 
· Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD) 
· Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals  

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   
· Agència Catalana de la Joventut (ACJ) 

- Departament de Territori i Sostenibilitat   

• Ajuntament de Barcelona 

• DIPLOCAT. Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

• Aliança de Cooperació Mediterrània (ACM)  

- Euroregió Adriàtica-Jònica  

- Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) 

- Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques 
Marítimes (CIM-CRPM) 

- Arc Llatí 

- Xarxa de Ciutats Mediterrànies (MedCités) 
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En col·laboració amb 

• Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM) 

• Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)  

• Programa Joves Veus Mediterrànies (Young Mediterranean Voices Program) 
(YMVP) de la Fundació Anna Lindh  

• Consell de Joventut de la Comissió Intermediterrània (Conferència de Regions 
Perifèriques Marítimes - CPRM) 

• Xarxa MedECC  

• Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 

• NovAct 

• Govern Regional de Sousse 

• Servei Civil Internacional de Catalunya 

• Mediterranean Youth Climate Network (MYCN) 

• Universitat Pompeu Fabra. Grau d’Estudis Globals 

• Fòrum de Dones del Rif  

• Consell de la Joventut de Barcelona 

Amb especial gratitud a la Secretaria de la Unió per la Mediterrània en atenció a la seva 
col·laboració. 
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