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Amb motiu del 25è aniversari del Procés de Barcelona (1995-2020), la Generalitat de
Catalunya, en col·laboració amb l'IEMed, promou el cicle "Diàlegs del Mediterrani +25". En
el marc d'aquesta iniciativa, s’organitzaran diferents conferències sobre qüestions centrals
orientades a renovar la visió de les relacions euromediterrànies, i a presentar propostes
concretes. Aquest seminari en línia obre el cicle de diàlegs abordant un dels reptes més
rellevants per a la regió: com la innovació i la digitalització poden esdevenir un instrument de
creixement inclusiu i de prosperitat en un moment complex de recuperació post COVID-19. 

Petites i mitjanes empreses (pimes) constitueixen la columna vertebral de les economies
mediterrànies. Als països mediterranis, representen un majoria de totes les empreses en
termes absoluts, moltes de les quals són microempreses. Un dels factors que soscaven el
desenvolupament dels vibrants sectors privats creadors d’ocupació als països del Mediterrani
meridional és una polarització creixent dels ecosistemes empresarials entre unes poques
grans empreses que dominen el mercat, i una majoria de micro-, petites i mitjanes empreses
que lluiten per a sobreviure, amb una notable zona intermèdia inexistent. 

En aquest context, els hubs d'innovació estan florint a tota la regió mediterrània, amb un
nombre creixent de dinàmiques empreses emergents que són capaces de generar
creixement econòmic i ocupació a llarg termini. Atès que l' accés a un finançament adequat
segueix sent un impediment important per a la creació i el creixement de pimes, aquestes
tendeixen a ser menys productives i innovadores que les empreses  més grans i, per tant,
menys capaces de generar ocupació a llarg termini. Mitjançant la innovació i la digitalització,
les pimes poden reduir els costos de producció i obtenir guanys de productivitat, adaptar els
seus models de negoci a un entorn competitiu cada vegada més globalitzat, i augmentar
l'accés a finançament. En aquest context, el suport a la pime per mitjà d'instruments
d'innovació ha de ser prioritari, i les sinergies i la cooperació a tota la regió són una
possible finestra d'oportunitats. 
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Algunes de les qüestions que s'abordaran durant el seminari són: 

- Com pot la digitalització esdevenir un factor unificador entre els països del nord i el
sud del Mediterrani? 

- Com pot la COVID-19 constituir un accelerador de la trajectòria de digitalització de
les pimes mediterrànies? 

- Com es pot impulsar més cooperació entre universitats, centres de recerca i el
sector privat per a potenciar la transformació digital?

- Com pot la transformació digital esdevenir un motor en l'àmbit educatiu, amb
institucions d'educació superior i el sector privat cooperant per tal d’augmentar les
oportunitats per al jovent en l'era post COVID? 

- Com pot el sector públic dels països mediterranis comprometre’s amb les pimes
per a fomentar la digitalització? 

- Com poden els governs regionals i locals afavorir el partenariat públic-privat orientat
a promoure la digitalització?
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Discurs inaugural per
Bernat Solé, Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
Generalitat de Catalunya

Josep Ferré, Director General, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Moderador
Roger Albinyana, Director de Polítiques Regionals Mediterrànies i

Desenvolupament Humà, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

Ponents
Mondher Khanfir, Cofundador i Executiu en cap, Wiki Startup, Tunisia 

Josep A. Planell, Rector, Universitat Oberta de Catalunya

Didier Nkurikiyimfura, Director de Tecnologia i Innovació, Secratariat de Smart
Africa, Rwanda

Àurea Rodríguez, Directora d'Innovació, ACCIÓ, Generalitat de Catalunya

Hanae Bezad, Gerent de Projectes per a Startup i Ecosistemes d’Innovació,

Secretariat de Smart Africa, Marroc
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