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Introducció 
 
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 (IEMed), promou el 
cicle “Diàlegs Mediterrània +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. Aquesta conferència que tanca el 
cicle tractarà el tema de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) a la regió mediterrània, en entrar en una dècada d’acció, un període crucial per a 
l’aplicació de l’Agenda 2030. 
 
A la regió mediterrània, la implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) és especialment necessària, ja que aquesta àrea presenta dificultats 
polítiques, econòmiques, socials i ambientals cròniques que empitjoren les desigualtats i 
les llacunes de desenvolupament entre i dins dels seus països. L’Agenda 2030 de l’ONU 
constitueix una oportunitat única per millorar el benestar, la inclusió, la pau i la seguretat 
de les comunitats i territoris mediterranis. L’enfocament transversal que dóna aquesta 
agenda global és especialment útil per afrontar diversos reptes comuns als quals 
s’afronten tots els països de la regió i proporcionar una oportunitat d’obrir espais per a la 
interacció i la millor cooperació. 
 
D’acord amb els principis de l’ODS 17, per tal que l’Agenda 2030 es pugui dur a terme 
amb èxit, cal establir col·laboracions inclusives (globals, regionals, nacionals i locals) sobre 
principis i valors, així com una visió i objectius compartits que se centrin prioritàriament 
en les persones. Actualment a la regió mediterrània, molts dels actors públics i privats són 
actius en una temàtica particular de l’Agenda 2030 i contribueixen a un ODS específic a 
nivell geogràfic o sectorial concret. Tanmateix, no hi ha evidència suficient de coordinació, 
col·laboració i cooperació clares, coherents i eficients entre aquells actors i parts 
interessades per accelerar el ritme d’implementació cap als ODS de la regió. 
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La crisi sanitària sense precedents en la història contemporània amb la pandèmia de la 
COVID-19, la diversitat i la fragmentació d’interessants iniciatives posen de manifest la 
necessitat d’una aliança mediterrània estratègica per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta conferència pretén contribuir a aquest objectiu, mitjançant la identificació de 
les principals prioritats d’acció que es recolzaran en les polítiques euromediterrànies 
alhora que es busquen formes concretes de convertir una visió regional mediterrània de 
l’Agenda 2030 en estratègies per a una cooperació multinivell. 
 
En aquest context, la conferència estudiarà els principals reptes per a la implementació 
dels ODS a la regió mediterrània mitjançant la identificació i la valoració de les transicions 
necessàries en termes del sistema econòmic, els comportaments socials i la 
governança. Aquesta “perspectiva de transició” facilitarà la identificació d’aliances 
rellevants a promoure en l’àmbit de la cooperació euromediterrània, des d’una forma 
orientada a l’acció (acceleració del procés).
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Connexió de participants 
 
Paraules de benvinguda de 
 

Elisabet Nebreda Vila, Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
Generalitat de Catalunya 
Josep Ferré, Director general, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

 
Introducció - Aliances per a l’acció: reptes actuals i futurs en l’aplicació de la 
transició sostenible a la Mediterrània 
 
Moderador 

Arnau Queralt, Director, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS), Generalitat de Catalunya 

 
Oradors principals 

Isidro González, Secretari general adjunt, Unió per la Mediterrània (UpM) 
Angelo Riccaboni, President de la Xarxa de Solucions de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides (SDSN) - Mediterrània.  
Aatimad Zahidi, Vicepresident per Àfrica, Regions4. Membre de la Comissió de 
Gestió i Desenvolupament del Territori i Medi Ambient de Rabat Salé-Kenitra, 
Marroc 

Sessió 1 - Repensar la interacció humana-naturalesa: cap a un canvi social i 
de conducta i les seves conseqüències sobre el medi ambient  
 
Moderadora 

Carme Gual Via, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), Generalitat de Catalunya 

 
Ponents 

María Helena de Felipe Lehtonen, Presidenta del Comitè de Seguiment Euromed, 
Comitè Econòmic i Social Europeu (EESC) 
Larabi Jaïdi, Investigador sènior, Policy Center for the New South 
Jérémie Fosse, Cofundador i President, Eco-Union 

 
Pausa  
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09.00-09.20 
 
 
 
 
 
  
 

09.20-10.30      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12.00-12.30  
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Sessió 2 - Cap a una economia inclusiva, circular i verda: perseguir les 
transicions tecnològiques, laborals, de producció i energia a la Mediterrània  
 
Moderador 

Marc Darder, Cap de gabinet tècnic, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya  

 
Ponents 

Enrique de Villamore, Director, Centre d’Activitat Regional pel Consum i la 
Producció Sostenibles (SCP/RAC) 
Rym Ayadi, Fundadora i Presidenta de l’Associació EuroMediterrània 
d’Economistes (EMEA) 
Hicham Sebti, Degà de l’Escola de negocis de la Universitat Euro-Mediterrània 
de Fes (UEMF) 

 
Pausa 
 
Sessió 3 - No hi ha desenvolupament sostenible sense bon govern: camins cap 
a polítiques multinivells, efectius i participatius a la Mediterrània 
 
Moderadora 

Gemma Aubarell Solduga, Cap del Servei de Relacions Mediterrànies i Xarxes 
Europees, Direcció General d’Afers Europeus i Mediterranis, Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya 
 

Ponents 
Elly Schlein, Vicepresidenta de la Regió d’Emília-Romanya, Itàlia 
Josep Canals, Secretari general, MedCities – Xarxa de Ciutats mediterrànies 
Sarah Anne Rennick, Directora adjunta, Arab Reform Initiative 
Andrea Noferini, Investigador principal, Institut Universitari d’Estudis Europeus, 
Universitat Autònoma de Barcelona. Professor adjunt, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona 
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14.00-15.30 
 

15.30-16.45 
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Paraules de cloenda 
Alfonso González Bondia, Director general d’Afers Europeus i Mediterranis, 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
Generalitat de Catalunya 
 
Senén Florensa, President de la Comissió delegada, Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed) 

 
 
 
 

Amb traducció simultània català/castellà-anglès-francès
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