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MedCat Partners Forum  
MedCat Days 2022  

23 de març  

Palau de Pedralbes i en línia (plataforma Zoom) 

En el marc del desplegament de la nova Agenda per a la Mediterrània de la UE, i en línia amb 
els objectius de la política de cohesió 2021-2027, cal apostar per polítiques més verdes i 
innovadores a la Mediterrània. En especial, és fonamental aportar els recursos i els instruments 
necessaris per assolir aquests objectius, incidint en la necessitat d’augmentar l’eficiència en la 
seva governança i facilitar la participació activa dels principals actors en aquesta transició. 
Ambdós reptes han de ser previstos i integrats en la nova generació de programes adreçats a 
la Mediterrània que ara comencen a desplegar-se per al període 2021-2027. La política de 
cohesió de la UE, amb aproximadament una tercera part del pressupost de la UE, representa 
un valor afegit i una font d’oportunitats per a l’àrea mediterrània. 

El MedCat Partners Forum 2022 té un propòsit triple: 

 Presentar i debatre les futures línies estratègiques i les oportunitats de la nova 
generació de programes de cooperació territorial europea i euromediterrània. 

 Facilitar un espai de visibilitat i promoció per fomentar sinergies i col·laboracions 
futures entre entitats i projectes euromediterranis, euroregionals i transfronterers. 

 Aportar informació concreta sobre les actuals convocatòries previstes i en curs dels 
principals programes europeus a la Mediterrània per al període 2021-2027. 

Programa provisional 

09.00 - 09.30 h Benvinguda i registre de participants 

09.30 - 10.00 h INAUGURACIÓ 
 Gerard M. Figueras, secretari d’Acció Exterior del Govern. Generalitat de Catalunya  

 Maria Matilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus. Generalitat de 
Catalunya 
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10.00 - 11.30 h MEDCAT PERSPECTIVES  
Quin és el paper dels programes europeus en la construcció mediterrània: 
expectatives i oportunitats  
Sessió plenària 

Intervenció inicial: Moray Gilland, cap de la Unitat per al Desenvolupament de Polítiques i 
Anàlisi Econòmica. DG Política Regional i Urbana. Comissió Europea (pendent de 
confirmar) 

Moderador: Roger Albinyana, director executiu de l’IEMed 

Ponents: 

 Octavi Quintana, director de la Fundació PRIMA 

 Diego Escalona, director executiu per a Operacions i Partenariats. Unió per la 
Mediterrània (UpM) (pendent de confirmar) 

 Jihen Boutiba Mrad, directora general de BUSINESSMED, Tunísia 

 Xavier Bernard, secretari general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània  

11.30 - 12.00 h Pausa  

12.00 - 14.00 h MEDCAT SYNERGIES 
Reptes dels nous projectes en la perspectiva del nou període de programació 
2021-2027 

12.00 - 12.30 h Sessió plenària 

 Mariona Sanz, directora general de Fons Europeus. Generalitat de Catalunya 

 Josep Desquens, director General de Cooperació al Desenvolupament. Generalitat de 
Catalunya 

 Oriol Illa, director de l’Àrea Internacional i Cooperació. Àrea Metropolitana de Barcelona 

12.30 - 14.00 h Sessions paral·leles 

Sessió de treball 1 Sessió de treball 2 Sessió de treball 3 

Desenvolupament 
econòmic intel·ligent 

Desenvolupament 
sostenible, economia 
circular i adaptació al 
canvi climàtic  

Una Mediterrània més 
social i inclusiva 

Moderador: Elodie Nunes, 
secretària executiva, 
Comissió intermediterrània, 
CRPM  

Moderador: Nicolas 
Espitalier, B Link 

Moderador: Albert Sorrosal, 
Expert. TESIM,  

Introducció: Núria Bedós, 
Policy Officer, Direcció 
General de l’Acció Exterior.   

Introducció: Sergio Ponsá, 
director, Centre Beta, 
Universitat de Vic 

Introducció: Anna 
Dorangricchia, project 
manager, Àrea d’Afers 
Socials i Civils, UpM 

Presentació de bones 
pràctiques 

Presentació de bones 
pràctiques 

Presentació de bones 
pràctiques 
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14.00 - 15.30 h Dinar 

15.30 - 17.30 h MEDCAT INFO SESSION 
Programes i convocatòries 
Moderador: Gerard Vives, director general de la Representació Institucional del Govern a 
l’Exterior i de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya 

 La nova generació de programes de cooperació territorial europea - Interreg. Carmen 
Hernández, subdirectora general de Cooperació Territorial Europea. Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública  

 FEDER regional. Teresa Medina, subdirectora general de Programació Econòmica. 
Generalitat de Catalunya 

 Interreg Euro-Med. Curzio Cervelli, coordinador de l’Autoritat de Gestió de Marsella. 
Interreg MED (pendent de confirmar) 

 Interreg Next Med. Vincent Ernoux, coordinador de l’Antena ENI CBC MED per a la 
Mediterrània Occidental 

 Interreg POCTEFA. Jean-Louis Valls, director de l’Autoritat de Gestió POCTEFA  

 Programa PRIMA. Octavi Quintana, director de la Fundació PRIMA 

17.30 h CLOENDA 
 Muntsa Vilalta, directora general de l’Acció Exterior. Generalitat de Catalunya 

 Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
(pendent de confirmar)  

 (*) Amb traducció simultània català-castellà-anglès-francès 

Organitzat per: 
Generalitat de Catalunya 

Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

Amb la col·laboració de: MedCoopAlliance 

 

 exteriors.gencat.cat/medcatdays 

 @exteriorscat | #MedCatDays 

 @FonsUECat | #FonsUECat 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexteriors.gencat.cat%2Fmedcatdays&data=04%7C01%7Cgbudo%40gencat.cat%7Ce0a5527eaf9a4984b3b308d9f8463c9e%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637813802813273095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bzRiY5ZZ%2FAVbe9sm%2BZVn4sSpE2lLdM3XdKnP%2BuzU%2FA4%3D&reserved=0
https://twitter.com/exteriorscat
https://twitter.com/hashtag/medcatdays
https://twitter.com/fonsuecat?lang=ca
https://twitter.com/search?q=%23FonsUECat&src=tyah&lang=ca
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