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Amb motiu del 25è aniversari del Procés de Barcelona (1995-2020), la Generalitat de 
Catalunya, en col·laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània, organitza el cicle 
“Diàlegs de la Mediterrània +25”. En el marc d’aquesta iniciativa, s’organitzaran diferents 
conferències que tractaran qüestions centrals i que estan destinades a renovar la visió 
de les relacions euromediterrànies i a presentar propostes concretes. Aquest seminari 
web vol centrar-se en l’impacte de la Covid-19 als països del Sud de la Mediterrània, un 
element clau que afecta actualment la regió. Aquesta temàtica oferirà la possibilitat de 
valorar no només la feina feta per la Unió Europea per mitigar els efectes de la pandèmia 
en el Veïnatge Sud, sinó també de valorar de quina manera la UE té previst incloure’ls en 
els seus futurs marcs de cooperació.    
 
Algunes qüestions que s’exposaran en el diàleg són: 
 

▪ De quina manera les autoritats públiques dels països de la Mediterrània han 
gestionat la pandèmia i com han intentat mitigar-ne l’impacte socioeconòmic? 
Quines perspectives tenen? 

▪ Quin ha estat el paper de les autoritats sub-estatals en aquest context? 

▪ Què ha fet la Unió Europea per recolzar els esforços del Veïnatge Sud a l’hora de 
mitigar els efectes de la pandèmia? Quina n’ha estat la percepció en aquests 
països? 

▪ Les lliçons apreses amb la pandèmia o a partir del seu impacte suposen un repte 
per a les principals orientacions de les polítiques de la UE i els seus instruments 
de veïnatge respecte als països del sud? 

▪ Quines són les conseqüències en relació a l’agenda comercial Euro-Mediterrània 
o en relació al suport de la UE per a una agenda de reformes en aquests països? 
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Obertura Institucional 
 

Elisabet Nebreda, Secretària d’Afers Exteriors i de la UE, Generalitat de 

Catalunya  

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

 

Perspectives sobre l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 en els països del 
sud de la Mediterrània  
 
Moderador 

Emmanuel Cohen-Hadria, Director del departament de polítiques 

Euro-Mediterrànies, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

 

Ponents 

Joelle M. Abi-Rached, Ecole Normale Supérieure and Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales (Líban) 

Oumayma Bouhriba, Policy Center for the New South (Marroc) 

Zied Boussen, Arab Reform Initiative (Tunísia)  

Shams Hanieh, Palestinian Economic Policy Research Institute (Palestina) 

Shereen Shaheen, West Asia-North Africa Institute (Jordània)    

 

La Resposta de la UE sobre la Covid-19 al Veïnatge Sud 
 

Maciej Popowski, Sub-Director General per a la política de veïnatge i 

negociacions d’ampliació, Comissió Europea 
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