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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), impulsa el 
cicle “Diàlegs del Mediterrani +25”. En el marc d’aquesta iniciativa, s’organitzen diferents 
conferències sobre qüestions centrals destinades a renovar la visió de les relacions 
euromediterrànies i presentar propostes concretes. En aquest context, aquest seminari en 
línia tractarà l’agenda urbana a la regió mediterrània en un context post-Covid-19. 
 
La “nova normalitat” post-COVID-19 ens ha obligat a repensar diversos aspectes de la nostra 
vida diària, alguns dels quals a les nostres ciutats, on la salut ha guanyat importància com a 
factor determinant de les polítiques públiques. La pandèmia ha portat les ciutats a adaptar-
se, no només al risc de contagi en si mateix, sinó també a la greu crisi econòmica que 
ha creat. Com a conseqüència, el transport, les infraestructures urbanes, les polítiques 
d’habitatge i el planejament urbanístic són alguns dels sectors on s’han hagut de replantejar 
les polítiques urbanes per millorar la capacitat de resistència de les nostres ciutats davant la 
pandèmia i les seves conseqüències socioeconòmiques. 
 
El concepte de resiliència urbana, definit per UN Habitat com la “capacitat de qualsevol 
sistema urbà, amb els seus habitants, de mantenir la continuïtat a través de tots els xocs 
i les tensions, alhora que s’adapta i es transforma positivament cap a la sostenibilitat”, és 
especialment rellevant per a les ciutats mediterrànies. De fet, la regió ha viscut el procés 
d’urbanització més ràpid de tot el món mentre s’ha enfrontat a l’emergència climàtica com 
cap altra regió, així com a les desigualtats socioeconòmiques estructurals, cadascuna 
posant les ciutats mediterrànies sota estrès a la seva manera. 
 
Les autoritats locals mediterrànies, ja siguin del nord o del sud de la regió, estan més que 
mai cridades a redefinir la resiliència de les seves ciutats davant la confluència de 
les crisis a fi de millorar la seva sostenibilitat. Això planteja qüestions fonamentals 
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com la capacitat de combinar esforços per combatre la difusió de la COVID-19 amb la 
lluita contra el canvi climàtic i les creixents desigualtats socioeconòmiques. En aquest 
context, preocupa la possible alteració del discurs i les accions per millorar la sostenibilitat 
urbana a causa del xoc econòmic i la crisis sanitària de la COVID-19 (com per exemple, 
la priorització de transports individuals sobre els col·lectius, la priorització de la lluita contra 
la pobresa sobre l’acció contra el canvi climàtic o l’ús extensiu de plàstics, etc.). Aquesta 
situació també ens porta a identificar les especificitats de les nostres ciutats mediterrànies 
en aquesta complexa barreja de crisis entrellaçades que vivim actualment. 
 
En aquest context, el webinar “Repensar la resiliència urbana en una Mediterrània post-
Covid-19” tractarà les qüestions següents: 
 

1. Quins són els trets destacats de la Mediterrània que els distingeixen de la resta del 
món en termes d’urbanisme sostenible? 

 
2. Com s’adapten les ciutats mediterrànies a la crisi de la COVID-19? Quin tipus 

d’accions s’han de prioritzar i on? 
 
3. Com pot ajudar el Pacte Verd Europeu a transformar les ciutats mediterrànies? 
 
4. Quines estratègies hem de prioritzar per tal d’aconseguir una recuperació social, 

econòmica i ambiental resilient i sostenible a les ciutats mediterrànies? On és el 
valor afegit en un món post-Covíd-19? 

 
5. Quin tipus de paper hem d’atribuir a la governança? Quin paper té a l’hora 

d’impulsar un desenvolupament més sostenible? Com podem implicar la ciutadania 
per tal de crear unes ciutats mediterrànies més resistents?
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PROGRAMA  
 

Paraules de benvinguda 

Agustí Serra i Monté, Secretari d'Agenda Urbana i Territori, Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya 

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

 

Sessió - Repensar la Resiliència Urbana en una Regió Mediterrània post-Covid-19 
 

Ponent principal 

Pierre-Arnaud Barthel, Responsable de projectes i expert principal, Divisió de 

governs locals i desenvolupament urbanístic, Agència Francesa per al 

Desenvolupament (AFD) 

 

Moderadora 

Victòria Jiménez, Cap de Sector de Desenvolupament urbà, Secretaria de la 

Unió per la Mediterrània (UpM) 

 

Ponents 

Wallis Goelen Vandebrock, Cap de la unitat “Creixement Inclusiu, 

Desenvolupament Urbà i Territorial”, Direcció General de Política Regional i Urbana 

(DG REGIO), Comissió Europea 

Mounir Elloumi, Batlle de Sfax, Tunísia. Vicepresident, Xarxa de ciutats 

mediterrànies (MedCités) 

Bernard Valero, Director general, Agència de les Viles i Territoris Mediterranis 

Sostenibles (AVITEM) 

Karim Hendili, Cap de programa de cultura, Oficina de la UNESCO per al 

Marroc, Algèria, Mauritània i Tunísia, Organització de les Nacions Unides per a 

l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) 
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Primeres reaccions 

Josep Canals, Secretari general, Xarxa de ciutats mediterrànies (MedCités) 

Ahmed Ezzahidi, Vicepresident encarregat de la cooperació, Regió de Souss 

Massa, Marroc. Representant de la Organització de les Regions Unides / Fòrum 

de Governs regionals i associacions globals de regions (ORU Fogar) 

Òscar Oliver, Director general, Centre d’Estudis del Transport per a la 

Mediterrània Occidental (CETMO) 

Mehmet Duman, Secretari general, Secció d’Orient Mitjà i Àsia Occidental, 

Ciutats Unides i Governs Locals (CGLU)  

Hannah Abdullah, Investigadora, Centre d’Afers Internacionals de Barcelona 

(CIDOB) 

 

Tancament  

Ayşe Asya, Secretària general adjunta de Transport i Agenda urbana, Unió per 

la Mediterrània (UpM) 
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