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Transicions verda i digital 
 a la Mediterrània 

La nova Agenda per a la Mediterrània,  
una aposta per un enfocament bottom-up 

24 de març de 2022 | Palau de Pedralbes 

El Pacte Verd Europeu i una Europa Adaptada per a l’Era Digital són les dues primeres 
prioritats de les sis definides per la Comissió Europea per al període 2019-2024. La pandèmia 
no solament ha donat un impuls per avançar encara més en aquests paradigmes de les 
polítiques internes de la Unió Europea (UE), sinó que també ha convençut la UE d’incorporar 
aquestes prioritats en la seva política exterior i, en particular, en el seu veïnatge. 

En la comunicació conjunta publicada el 9 de febrer de 2021, la Comissió Europea i l’Alt 
Representant van proposar una nova Agenda per a la Mediterrània, amb l’objectiu d’una 
“recuperació verda, digital, resilient i justa”. La comunicació conjunta també subratlla el paper 
de les autoritats locals en la implementació d’aquesta agenda i assenyala que “el diàleg polític 
amb totes les parts interessades rellevants seguirà sent la pedra angular de la cooperació. Es 
prestarà especial atenció a l’àmbit local per garantir que l’impacte de la cooperació es 
distribueixi geogràficament d’una manera adequada” (pàg. 21). 

El cas de Catalunya i la seva capital, Barcelona, mostra una convergència singular de prioritats 
amb les polítiques de la UE. La Generalitat de Catalunya ha manifestat inequívocament el seu 
compromís amb la transició verda. Catalunya és un dels hubs digitals més significatius 
d’Europa, com ho demostra la creació del DIH4CAT, el hub d’innovació digital de Catalunya, 
entre diferents iniciatives. El paral·lelisme va més enllà, ja que Catalunya sempre ha promogut 
un enfocament inclusiu i centrat en les persones, alhora que impulsa la transició digital, en línia 
amb la comunicació conjunta, que fomenta un “enfocament humà centrat en l’usuari de la 
digitalització de sistemes i serveis”. 

La Mediterrània és una prioritat de l’acció exterior de Catalunya. Tot i que la UE ha integrat la 
transició verda i digital en la seva política exterior, el Govern de Catalunya també vol cooperar 
amb els seus socis mediterranis i constatar de quina manera el seu model verd i digital pot 
contribuir a impulsar la cooperació euromediterrània en aquests sectors. 

A partir d’aquestes similituds, l’objectiu d’aquest seminari és explorar de manera integrada i 
paral·lela tant l’enfocament europeu en la promoció de les anomenades “transicions bessones” 
a la Mediterrània com el model desenvolupat a Catalunya. Quines són les lliçons apreses fins 
ara? Com se’n pot aprofitar i projectar encara més el savoir faire en la cooperació 
euromediterrània? Com pot contribuir la cooperació territorial a impulsar la transició verda i 
digital a la Mediterrània? Quin enfocament de governança integrat i multinivell pot ser 
instrumental per facilitar els processos, la coordinació dels actors clau i augmentar la viabilitat, 
l’impacte i la dimensió innovadora de les transicions? 
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Programa 

8.30 - 9.00 h Acreditacions i cafè de benvinguda 

9.00 - 10.00 h Obertura. Una aposta per la Mediterrània 

Intervencions: 

 Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Generalitat de Catalunya

 Arianna Censi, copresidenta de la Comissió de Desenvolupament Territorial
Sostenible de l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània (ARLEM) i tinent d’alcalde
de Milà

 Direcció de Veïnatge Sud, DG NEAR. Comissió Europea

 Salam Kawakibi, director del Centre Àrab de Recerca i Estudis de Política de París
(pendent de confirmar)

 Nabila Hamza, regidora municipal, municipi de la Marsa

10.00 - 10.45 h Un any després de l’aprovació d’una nova Agenda per a la Mediterrània, on 
ens trobem? 
Moderador:  

Senén Florensa, president executiu, IEMed 

Intervencions: 

 François Alfonsi, membre del Parlament Europeu

 Salima Yenbou, membre del Parlament Europeu

Comentaris 

 Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies. IEMed

 Michael Tanchum, investigador, European Council of Foreign Relations (ECFR);
investigador no resident, Middle East Institute (MEI)

10.45 -11.00 h Pausa cafè 

11.00 - 12.30 h Una Mediterrània Intel·ligent i Verda: el desplegament de les “transicions 
bessones” 
Moderador: 

Said Charna, assessor sènior de la Divisió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 
de la Unió per la Mediterrània 

Intervencions 

 Amel Saidane, presidenta de Tunisian Startups i fundadora de BetaCube

 Mohamed Sefiani, alcalde de Chefchaouen

 Andrea Tinagli, representant del Banc Europeu d’Inversions davant la Unió per la
Mediterrània

 Secretaria d’Acció Climàtica, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, Generalitat de Catalunya
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12.30 - 13.45 h Una governança renovada a la Mediterrània: cap a una estratègia 
macroregional integrada 
Moderadora:  

Eleni Marianou, secretària general de la Conferència de les Regions Perifèriques 
Marítimes (CRPM). MedCoopAlliance (MCA) 

Intervencions: 

 Jean-Pierre Halkin, cap d’unitat. Macroregions, Cooperació transnacional, 
interregional I externa, ampliació. DG Regio. Comissió Europea (pendent de 
confirmar) 

 Younous Oumarjee MPE, president del Comitè de Desenvolupament Regional del 
Parlament Europeu (REGI)  

 Magali Altounian, presidenta, Comissió Europa Région Sud – PACA (pendent de 
confirmar) 

Comentaris: 

 Fokion Zaimis, vicepresident de l'IMC, vicegovernador de la regió de recerca i 
innovació en emprenedoria de la regió de l'oest de Grècia (pendent de confirmar) 

 Helena de Felipe, membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)   

 Mounir Elloumi, alcalde de Sfax. Vicepresident de MedCities  

 Rachid El Abdi, president de la regió de Rabat-Salé-Kenitra. President d’ORU-Fogar. 
Membre de la CRPM-CIM 

Observacions finals: 

 Nikola Dobroslavic, president de l’Euroregió Adriàtico-Jònica i president del comtat 
de Dubrovnik Neretva. MedCoope Alliance  

13.45 - 14.00 h Conclusions 

14.00 h Dinar 

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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