AGENDA 2030 i SEGURETAT
HUMANA:
Viure lliures davant la por, la necessitat
i la indignitat a la Mediterrània
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Passeig de Sant Joan, 108 – Barcelona

Coorganitzat per

Amb la col·laboració de

IDEES PER A UN MEDITERRANI SOSTENIBLE
Med Dialogues +2030 és un cicle anual de conferències organitzades i promogudes per l'Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l'Oficina de Barcelona del Club de Roma en col·laboració amb la
Fundació "la Caixa", que fomenten el debat sobre els reptes de desenvolupament sostenible a la regió
mediterrània.
Donant veu a experts i actors reconeguts d'ambdues ribes de la Mediterrània i de diferents
procedències, els Med Dialogues +2030 pretenen augmentar la consciència i la comprensió sobre els
desafiaments crítics de sostenibilitat als quals s'enfronten els països mediterranis.
Llançats l'any 2021 amb l’entrada de la regió a la "Dècada d'Acció", els Med Dialogues +2030 adopten
cada any un enfocament diferent per a la implementació i l'assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), presentant anàlisis i recomanacions per a contribuir la construcció
d’una regió mediterrània més resilient, sostenible, pròspera, inclusiva i segura per al 2030.
EDICIÓ 2022 - AGENDA 2030 I SEGURETAT HUMANA:
La segona edició dels Med Dialogues +2030 reunirà experts procedents de les dues ribes de la conca
Mediterrània i de diversos sectors amb l'objectiu de debatre temes transversals de l'Agenda 2030 a la
regió mediterrània des d'una òptica de seguretat humana. En posar el focus en l'ésser humà, i en
particular a les seves necessitats i vulnerabilitats específiques, l'enfocament de seguretat humana
permet reconèixer múltiples interaccions entre diversos factors socials, econòmics, polítics i ambientals
que afecten la vida dels éssers humans, encoratjant al mateix temps la implementació d'estratègies de
desenvolupament sostenible que protegeixin i empoderin les persones i reforcin la resiliència de les
nostres societats.
Durant aquesta edició de 2022, els diversos diàlegs abordaran les amenaces actuals que suposen un
major risc per a la seguretat humana i que obstaculitzen el camí cap a la consecució efectiva dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i que fins i tot podrien provocar greus retrocessos en
el desenvolupament de la regió mediterrània. A més, les sessions d'aquest cicle de conferències no
només se centraran en analitzar els múltiples desafiaments regionals, sinó que també aprofundiran en
la proposta de solucions integrals, accions necessàries i oportunitats de cooperació que contribueixin
a protegir i alliberar tots els éssers humans del Mediterrani de la pobresa, la fam, l'exclusió, la violència
i la malaltia, assegurant així que ningú no es quedi enrere.
FORMAT
Cicle de conferències
Lloc: CaixaForum Macaya
Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona
Durada: 1h15
Anglès / francès amb traducció simultània a l'espanyol

PROGRAMA
Sessió
inaugural
& Diàleg 1
9 juny
18.00h
Sala d’Actes

Replantejar el panorama energètic mediterrani en temps de transició: Un
desafiament per a la seguretat humana
Introducció: Jaume Lanaspa, president de l’Oficina de Barcelona, Club de Roma;
Roger Albinyana, director gerent, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Discurs d’apertura: Sandrine Dixson-Declève, copresidenta, Club de Roma
Moderadora: Marie Vandendriessche,
d’investigació, EsadeGeo

investigadora

senior

y

coordinadora

Ponent: Ahmed Kandil, cap del programa d'Estudis Energètics, Centre d'Estudis
Polítics i Estratègics Al-Ahram (ACPSS)

Diàleg 2
13 juliol
18.00h
Sala d’Actes

L'estrès hídric, una amenaça per a milions de persones: Desafiaments i solucions
en el camí cap a la seguretat hídrica a la Mediterrània
Moderadora: Marta Castillo, tècnica de comunicacions, Oficina de Barcelona,
REVOLVE
Introducció: Álvaro Albacete, secretari general adjunt per a l’Aigua, Medi Ambient i
Economia Blava, Unió per la Mediterrània (UpM)
Ponent: Hassan Tolba Aboelnga, responsable de la Xarxa Àrab de Ciència i
Tecnologia per al Desenvolupament Sostenible, Lliga dels Estats Àrabs. Vicepresident,
Fòrum de l'Aigua de l'Orient Mitjà. President del Grup de Seguretat Hídrica Urbana,
Associació Internacional de Recursos Hídrics.

Diàleg 3
14 septembre
18.00h
Sala Macaya

La seguretat alimentària en risc: Fer front a les vulnerabilitats dels sistemes
alimentaris mediterranis
Moderació: Octavi Quintana, director, Fundació PRIMA
Introducció: Pablo Barbará, subdirector general per a Orient Pròxim, Ministeri d'Afers
exteriors, Unió Europea i Cooperació, Govern d'Espanya
Ponent: Sébastien Abis, director, Club DEMETER. Investigador, Institut de Relacions
Internacionals i Estratègiques (IRIS)

Diàleg 4
5 octube
18.00h
Sala d’Actes

Lliçons de la pandèmia del COVID-19: Assegurar la seguretat sanitària per a una
regió Mediterrània més resilient
Introducció i moderació: Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisis y Desenvolupament
Global, Institut de Salut Global de Barcelona – ISGlobal
Ponent: Fadi El Jardali, professor de Polítiques i Sistemes de Salut, Universitat
Americana de Beirut (AUB)

Diàleg 5
26 octubre
18.00h
Sala d’Actes

Diàleg 6
24 novembre
18.00h
Sala d’Actes

Cap la COP27: La seguretat humana al centre de l’emergència climàtica
Introducció i moderació: Arnau Queralt i Bassa, director del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)
Ponent: Mohamed Behnassi, fundador, Centre de Recerca sobre Medi Ambient,
Seguretat Humana i Governança (CERES). Professor, Facultat de Dret, Economia i
Ciències Socials, Universitat Ibn Zohr d'Agadir

Cooperació euromediterrània davant desastres naturals: Protecció civil i gestió
d'emergències
Introducció i moderació: Carmen Llasat, professora del Departament de Física
Aplicada i Coordinadora del Grup de Recerca Consolidat de Meteorologia, Universitat
de Barcelona (UB). Membre del Comitè Directiu, Grup d'Experts Mediterranis sobre
Canvi Climàtic i Ambiental (MedECC)
Ponent: Laurent Alfonso, responsable d'Afers Europeus, Seguretat civil francesa.
Membre del Grup de Treball de la UpM per a la Plataforma de Protecció Civil

Diàleg 7
i Cloenda

Dones migrants i refugiades a la Mediterrània: Respondre a les seves necessitats,
protegir els seus drets

14 desembre
18.00h

Introducció I moderació: Cristina Mas, periodista, Diari ARA

Sala d’Actes

Ponent: Ahlam Chemlali, PhD Fellow, Unitat de Migració i Ordre Global, Institut Danès
d'Estudis Internacionals (DIIS)
Discursos de cloenda del cicle: Jaume Lanaspa, president de l’Oficina de Barcelona,
Club de Roma; Senén Florensa, president executiu, Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed)

