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PRESENTACIÓ 

 
Un  conjunt  d’entitats  cíviques  i  universitats  mediterrànies  van  decidir  convocar  la  “II 
Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord‐Occidental”, a celebrar a Barcelona el 6 i 7 de 
juny de 2011. En aquesta edició, el tema central de l’encontre va ser “La Cooperació Territorial 
a la Mediterrània Occidental”.  
 
La reunió es proposà 25 anys després de la I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord‐
Occidental,  celebrada  també  a  la  ciutat  de  Barcelona  el  1985,  i  que  ja  va  respondre  a  la 
voluntat de contribuir des de les regions d’aquesta àrea al procés d’integració europea. 
 
La II Conferència va debatre  la Cooperació Territorial a  la Mediterrània Occidental en el marc 
del  desplegament  de  la  Política  de  Cohesió  de  la UE,  l’Estratègia  Europa  2020  (creixement 
innovador,  sostenible  i  integrador),  les  Estratègies Macroregionals,  i  la  Política  de  Veïnatge 
(Unió per la Mediterrània‐Procés de Barcelona, i la seva dimensió territorial, ARLEM). 
 
L’objectiu  de  la  Conferència  va  ser  debatre  la  necessitat  d’enfortir  la  cooperació  entre  les 
regions i les ciutats de la Mediterrània Nord‐Occidental, amb una triple finalitat: 
 

a) Cooperació territorial interna: estrènyer la cohesió econòmica, social i territorial de les 
diverses regions de la Mediterrània Nord‐Occidental, amb especial referència als vincles 
entre territoris de diferents estats. 

b)  Cooperació  envers  la  Unió  Europea:  contribuir  a  la  integració  i  la  cohesió  social  i 
territorial  d’una  Europa  ampliada,  incidir  en  les  grans  polítiques  de  la UE,  i  ajudar  a 
definir  estratègies  globals  de  vinculació  entre  les  perifèries  i  el  centre  econòmic  del 
continent. 

c)  Cooperació  envers  el  sud  mediterrani:  desenvolupar  una  estratègia  específica  de 
cooperació  i desenvolupament  amb  les  regions  i  ciutats  veïnes  de  la  ribera  sud de  la 
Mediterrània Occidental, avui immerses en un profund procés de canvi. 

Amb  aquesta  finalitat,  la  II  Conferència  Econòmica  de  la Mediterrània  Nord‐Occidental  va 
reunir experts acadèmics, representants de governs  locals  i regionals, entitats de cooperació 
territorial  (Euroregions  i  altres),    agents  socials  i  econòmics  (Cambres  de  Comerç,  Consells 
Econòmics i Socials...), i representants de la UE, així com personalitats convidades de la ribera 
sud de la Mediterrània.  
 
Els continguts de la Conferència es van estructurar en un conjunt de taules on es van debatre 
diversos  aspectes  que  demanen  la  cooperació  territorial  (economia,  transport, migracions, 
gestió de costes, insularitat, recursos hídrics i paisatge), així com altres en les quals es tractà la 
cooperació  territorial  en  les  escales  local  (ciutats,  administracions  intermèdies),  regional 
(euroregions) i macroregional (macroregions europees, i àmbit euromediterrani). 
 
Actualment  ja  existeixen  nombroses  iniciatives  de  cooperació  des  de  diversos  organismes  i 
entitats  públics  i  privats.  Tanmateix,  es  troba  a  faltar  una  major  coordinació  d’aquestes 
iniciatives,  que  en  reforci  l’eficàcia  i  la  visibilitat.  La  Conferència  ha  buscat  en  últim  terme 
apuntar  fórmules  que  afavoreixin  una  coordinació  permanent  de  la  cooperació  en  aquest 
àmbit territorial. 
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Aquest document presenta en primer lloc les conclusions finals i els compromisos adquirits per 
la Conferència, i a continuació les principals conclusions per a les taules rodones, organitzades 
totes elles entorn a dos eixos: diagnòstic i recomanacions. 

 

Els organitzadors volen fer constar la seva satisfacció per l’èxit d’assistència i per l’alta qualitat 
de  les  aportacions,  i  el  seu  agraïment  per  la  generosa  aportació  de  les  entitats  que  han 
contribuït a finançar‐la. 

 

 

ANTONI DURÀ 

COORDINADOR COMITÈ CIENTÍFIC 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
               
MIQUEL STRUBELL           BLANCA VILÀ 
RESPONSABLE D’ACTIVITATS DE LA      DIRECTORA DE L’INSTITUT   
FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA    UNIVERSITARI D’ESTUDIS EUROPEUS 
 
 

     
FRANCESC VALLVERDÚ          FRANCESC MORATA 
PRESIDENT             DIRECTOR CÀTEDRA JEAN MONET  
FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA    INSTITUT UNIV. ESTUDIS EUROPEUS
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS FINALS 

 

La Segona Conferència Econòmica de  la Mediterrània Nord‐Occidental ha presentat, a  través 
de  les  diferents  temàtiques  tractades  en  les  11  taules  exposades,  un  conjunt  de 
problemàtiques  i  de  propostes  destinades  a  promoure  la  reflexió  sobre  l’interès  de  la 
Cooperació  Territorial  en  aquesta  àrea  geogràfica. Més  enllà de  les  aportacions  i propostes 
recollides a cadascuna de les sessions, de la Conferència es desprenen les següents conclusions 
i recomanacions finals: 

 

La Cooperació Territorial a la Mediterrània Nord‐Occidental i amb la Ribera Sud‐Occidental 

1. Les diferents taules han posat de manifest la importància de la Cooperació Territorial  entre 
els distints  territoris,  regions  i  ciutats, que  formen  la primera  línia de  la Mediterrània Nord‐
Occidental europea. 

2.  La Conferència posa  també  l’accent en  la  importància de  la  cooperació  territorial amb  la 
ribera sud, i de forma específica amb el Magreb, entre les administracions d’àmbit subestatal, i 
amb la participació del teixit social dels territoris de tota aquesta àrea. 

3. De manera particular,  s’aposta per  impulsar  la  cooperació de  les  illes de  la Mediterrània 
Occidental, tant entre elles com amb el continent,  i advoca per  la progressiva desaparició de 
les barreres legals i administratives que impedeixen una major integració. 

 

La Cooperació Territorial en el marc de les prioritats de la Unió Europea i de la Unió per la 
Mediterrània 

4. La Conferència ha seleccionat algunes temàtiques rellevants per a la Cooperació Territorial, 
en l’àmbit de l’economia, la societat i el territori. Totes elles s’emmarquen en les prioritats de 
la  Unió  Europea  per  al  2020,  així  com  en  la  filosofia  de  cooperació  de  la  Unió  per  la 
Mediterrània. 

5.  Se’n  poden  incloure  moltes  altres  per  la  seva  importància:  el  paper  dels  mitjans  de 
comunicació  en  l’aproximació  entre  territoris,  els  sectors  econòmics  específics,  la  qüestió 
energètica,  les  qüestions  culturals,  els  teixits  d’innovació  tecnològica  i  les  universitats,  les 
xarxes  de  cooperació  temàtiques...  La  Conferència  recomana  un  posterior  treball 
d’aprofundiment en aquests i altres temes. 

 

Les Euroregions i la Cooperació territorial de nivell local 

6. Es constata la conveniència de trobar fórmules de cooperació entre institucions públiques, i 
també la participació de les múltiples xarxes d’associacions i entitats disposades a fomentar la 
integració dels territoris de la Mediterrània Occidental. 

7. En primer  lloc,  la Conferència dóna suport al treball de  les Euroregions  i altres  institucions 
de  cooperació  transfronterera,  i  les  anima  a  aprofundir  en  la  coordinació  de  la  seva  tasca, 
compartint els seus objectius i pràctiques. 

8.  La  Conferència  considera  que  la  revisió  de  les  Agrupacions  Europees  de  Cooperació 
Territorial  (AECT)  com  a  instruments  de  Cooperació  Transfronterera  ha  d’ajudar  que  els 
avantatges  legals  que  han  aportat  s’acompanyin  d’un  funcionament  més  eficaç  i  d’unes 
capacitats de gestió significatives per a les euroregions i les altres entitats transfrontereres que 
les han adoptat. 
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9. La Conferència anima també a la participació de l’àmbit  local en la Cooperació Territorial a 
dins de tota  la Mediterrània Occidental, a través de  les xarxes  i els acords entre ciutats. Cada 
vegada més això és possible no només per a les grans àrees metropolitanes, sinó també per a 
les ciutats mitjanes i municipis més petits. 

10.  Igualment,  la  conferència  dóna  suport  a  la  iniciativa  dels  ens  intermedis  (províncies  i 
departaments) en  la tasca de Cooperació que  ja vénen desenvolupant, en particular entorn a 
l’Associació Arc Llatí, que té una vocació de treball conjunt de tota aquesta àrea geogràfica. 

 

El debat sobre les Macroregions 

11. Davant del debat iniciat per la Unió Europea sobre les Macroregions, es demana en primer 
lloc  aprofundir  en  els  instruments  ja  existents,  com  ara  les  euroregions  i  les  xarxes  de 
cooperació d’administracions i d’institucions i entitats molt diverses. 

12.  En  segon  lloc,  la  Conferència  planteja  a  les  institucions  (europees,  estatals,  regionals  i 
locals)  la necessitat d’una reflexió en profunditat sobre  les macroregions,  i proposa  l’adopció 
d’un model adaptable a les diferents realitats, per tal de crear un instrument realment útil per 
a  la  cooperació en  l’Europa actual. Cal  tenir en  compte que actualment  les dimensions dels 
estats  i  de  les  regions,  i  la  seva  tradició  geopolítica  són  distintes  al  Bàltic,  al  Danubi,  a  la 
Mediterrània Occidental o a l’Oriental. 

13.  A  la  Mediterrània  Nord‐Occidental,  les  regions  tenen  una  dimensió  i  unes  capacitats 
d’actuació molt  significatives, que  les haurien de  fer protagonistes de  la  integració entre els 
respectius  territoris. Així mateix,  les  ciutats  i  els  ens  locals  intermedis  tenen mitjans propis 
molt importants per contribuir elles mateixes a la cooperació territorial. 

 

La Mediterrània Occidental en la cooperació Euromediterrània 

14.  La  Conferència  reclama  que  la  Unió  Europea  reforci  la  seva  atenció  a  tota  l’àrea 
Mediterrània,  i dóna  suport  a  la  continuïtat de  la Unió per  la Mediterrània,  i  en  especial  a 
l’àmbit de cooperació regional i local.  

15. D’altra banda, en el context global del Mediterrani, l’organització de diverses macroregions 
podria ser una via de suport complementari molt útil al futur desenvolupament de la Unió per 
la  Mediterrània  (UpM),  i  la  seva  dimensió  territorial,  l’Assemblea  Regional  i  Local 
Euromediterrània (ARLEM).  

16. Davant  la  complexitat  i  l’extensió  del  conjunt  de  l’àmbit  euromediterrani,  s’aposta  per 
l’àrea que abasta  l’àmbit Nord‐occidental, oberta a  la ribera Sud‐occidental, el Magreb, en el 
context de l’actual política de veïnatge. 

17.  La  Conferència  dóna  suport  als  processos  de  democratització  que  avui  s’experimenten 
entorn a la Mediterrània, i anima la Unió Europea a facilitar els camins per a consolidar‐los. 

18. Així mateix, es planteja  la necessitat d’estendre  l’àrea de  lliure comerç perquè  inclogui el 
Magreb, i faciliti al mateix temps la mobilitat de població, de béns i de fluxos, de coneixement i 
d’intercanvi cultural. 
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Divulgació dels debats i de les conclusions de la Conferència 

19. Les entitats organitzadores de la Conferència es comprometen a divulgar els resultats dels 
debats  i  les  conclusions  adoptades,  fent‐los  arribar  a  les  corresponents  instàncies  de  les 
institucions  locals,  regionals,  estatals  i  europees,  per  tal  que  prenguin  en  consideració  la 
importància d’avançar en  la Cooperació Territorial com a fórmula de progrés sostenible de  la 
Mediterrània Nord‐Occidental, així com amb la ribera Sud‐Occidental. Així mateix, encoratgen 
totes  les persones  i entitats que han contribuït a  l’èxit de  la Conferència a divulgar aquestes 
conclusions en la mesura de llurs possibilitats. 

20. De forma específica, donada la proximitat de la presa de decisió de la UE entorn a la revisió 
de les prioritats en la Xarxa Europea de Transports (Ten‐T), la Conferència acorda dirigir cartes 
als governs espanyol  i francès, així com a  la UE, de suport a  la  iniciativa d’un eix ferroviari de 
mercaderies per al Corredor mediterrani, tal com  la planteja  l’Associació Ferrmed, que uniria 
els principals ports de  la Mediterrània Nord‐Occidental amb els del Nord d’Europa, en el que 
seria un important pas envers la integració europea. 

21. Per últim,  la Conferència  té  la  voluntat de  fomentar el debat  futur  sobre  la Cooperació 
Territorial a  la Mediterrània Nord‐Occidental, així com amb  la ribera Sud‐Occidental, a través 
de nous  encontres o  en  la participació  en d’altres  fòrums,  i  contribuir  així  a  avançar d’una 
forma eficaç cap a una progressiva integració europea i euromediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONS PER TAULES  

 

Migracions i mobilitat laboral envers i dins la Unió Europea 

Dilluns 6 de juny // 09:30 – 11:15 // Auditori CCCB 

 

Modera:  Blanca Vilà,  Institut Universitari  d’Estudis  Europeus  i Departament  de Dret  Privat, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Mariona Illamola, Centre Documentació Europea, Universitat de Girona 
Eduardo  Rojo,  Departament  de  Dret  Públic  i  de  Ciències  Historicojurídiques,  Universitat 

Autònoma de Barcelona 
Aron Cohen, Departamento de Geografía, Universidad de Granada 
Sarah Wolff, Institute of International Relations ‘Clingendael’ (Netherlands) 
 
Relatora: Susana Beltrán, prof. Dept. Dret Públic Univ. Autònoma Barcelona 

 

Diagnòstic 

- En  l’àmbit  de  les  migracions,  la  crisi  econòmica  ha  fet  visibles  uns  problemes 
preexistents. Des  de  la  perspectiva  de  la mobilitat,  la  relació  dels migrants  amb  la 
família que resideix en el país d’origen no s’ha traduït en una nova mobilitat, circular i 
de tendència transnacional. 

- La  gestió dels  fluxos migratoris de  caràcter  laboral  s’està  regulant progressivament, 
donada  la  complexitat  deguda  als  diversos  interessos  i  necessitats  dels  Estats 
d’acollida.  Però  resulta  paradoxal  que  els  avanços  siguin  respecte  de  l’entrada  de 
treballadors qualificats, malgrat que en els seus textos la UE reitera la idea que no s’ha 
de fomentar la fuga de cervells dels països d’origen. 

- La Mediterrània  no  és  només  un  espai  d’emigració,  sinó  també  de  destinació.  En 
aquest sentit, les propostes de la UE s’haurien de centrar en la joventut i en l’absència 
de treball. 

- Per  part  de  la  Unió  Europea,  es  constata  la  progressiva  regulació  del  fenomen 
migratori  transmediterrani  a  través  de  diverses  directives.  Les  raons  de  seguretat 
pesen molt, i el principi de condicionalitat envers tercers Estats és necessari. Cal unes 
regles de joc nítides en relació a les migracions, però cal tenir també presents els drets 
humans. 

- La migració  il∙legal  del Magreb  cap  a  Europa  té  greus  conseqüències  per  als  països 
d’origen. El context actual ha empitjorat aquesta realitat. 

- Cal tenir en compte que, malgrat el que creu l’opinió pública, el gruix de la immigració 
il∙legal Sud‐Nord entra en realitat des de Turquia. 

 

Recomanacions 

- S’ha d’impulsar la cooperació en la Mediterrània i així facilitar la integració regional. Es 
proposa la creació d’una àrea de lliure comerç entre la Unió Europea i el Magreb, com 
a fórmula de canalitzar la cooperació. 
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- És necessari que  la Unió Europea desenvolupi una política més  respectuosa amb  les 
poblacions veïnes. 

- Cal  incorporar  les  associacions  de  la  societat  civil  en  el  treball.  La  mobilitat  i  les 
diferents qüestions relacionades amb les migracions. 

- Es destaca la importància de fer participar les generacions d’antics migrants del sud al 
nord. 

 

 

Economia (1): Desenvolupament regional i innovació 

Dilluns 6 de juny // 11:45 – 13:30 // Auditori CCCB 

Modera: Jordi Suriñach, Universitat de Barcelona i Associació Catalana de Ciència Regional 
 
Francisco Pérez, Universitat de València i Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques 
Joaquín Aurioles, Departamento de Economía, Universidad de Málaga 
Gioacchino Garofoli, Università degli Studi dell'Insubria 
 
Relator: Daniel Montolio, prof. Dept. Economia Política i Hisenda Pública Univ. Barcelona 
 
Diagnòstic 
 

- Es  dibuixa  un  diagnòstic  de  les  economies  mediterrànies:  baixa  productivitat  dels 
factors productius, una forta immigració, una especialització productiva en sectors de 
baix valor afegit, entre els quals destaca el turisme, sector en què, a més,  les regions 
mediterrànies competeixen entre elles. 

- Específicament a  l’Arc Mediterrani Espanyol  (AME), es constata:  forta  immigració en 
els darrers anys, economia basada en el turisme i la construcció, i teixit industrial basat 
en  PIMES  i micro‐empreses.  Problemes:  la  baixa  productivitat,  fort  comportament 
cíclic;  l’especialització  productiva  juga  en  contra.  Solucions:  incrementar  esforç  en 
R+D, infraestructures productives i revisar el patró de creixement. 

- Turisme a les regions mediterrànies: la crisi ha repercutit i ha de servir per repensar el 
model.  El  turisme  no  és  la  base  de  les  economies  dels  països  desenvolupats  i  al 
Mediterrani el turisme no és un mercat unificat, i a més no  es coopera entre regions, 
sinó que es competeix. 

- Es posa èmfasi en la relació entre innovació i territori i en la necessitat de conèixer les 
claus de l’èxit de les experiències que han demostrat una sostenibilitat en el temps del 
creixement i el desenvolupament econòmic. 

 

Recomanacions 

- Recomanació:  la cooperació en el sector del turisme també pot ser una  idea de futur 
per a aquestes economies. 

- Recomanació:  adoptar  l’experiència  dels  pols  tecnològics:  exemples  de  Grenoble  o 
Toulouse, propers a l’àrea d’anàlisi, com a laboratoris territorials de R+D. Cal conèixer 
els  actors  participants  i  les  seves  relacions  (empreses  orientades  a  la  innovació, 
universitats, laboratoris de recerca privats, institucions d’intermediació de recerca, les 
administracions centrals i locals, etc) 
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- Recomanació: valorar el paper  fonamental dels actius  intangibles com a motor en el 
qual s’ha de basar primordialment el creixement de les regions Mediterrànies. 

- Recomanació:  enfortir  els  lligams  nord‐sud  i  de  passar  de  l’actual  European  Search 
Area  a  la  European  Research Neighbourhood.  Incloure  i  estrènyer  lligams  de  forma 
decidida amb les regions veïnes per créixer més i millor. 

 

 

Economia (2): Cooperació Descentralitzada Nord ‐ Sud i Desenvolupament Local 

Dilluns 6 de juny // 15:00 – 17:00 // Auditori CCCB 

 

Modera:  Agustí  Fernández  de  Losada,  Director  de  Relacions  Internacionals  Diputació 
Barcelona 

 
Nicola Bellini, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
Elena Como, Università degli Studi di Firenze i Laboratorio ARCO / PIN 
Carme Coll, ART / United Nations Development Program 
Malika Ahmed Chertouk‐Zaid, Faculté Sciences Economiques, Université Mouloud Mammeri 

(Algérie) 
 
Relator: Andrea Noferini, prof. Dept. C. Política UAB / Inst. Univ. Estudis Europeus 
 
Diagnòstic 
 

- Es  valora  la  importància  de  la  cooperació  descentralitzada  en  el  desenvolupament 
econòmic  sostenible,  i  quins  són  els  actors  clau.  Es  planteja  el  canvi  de  paradigma 
(creixement  integrador,  sostenible,  inclusiu).  I  es  debat  el  paper  de  la  UE  en  la 
promoció de la governança territorial. 

- Cal entendre la internacionalització com un fet no sols econòmic, sinó cultural, polític i 
institucional. Cal que sigui gestionada i controlada perquè sigui sostenible. 

- Es  demana  una  internacionalització  del  coneixement,  mitjançant  un  sistema  de 
coneixement  global.  La  internacionalització  ha  de  ser  valorada  com  a  procés 
d’aprenentatge, que genera capitals de coneixement i de relació. 

- L’àmbit  dels  territoris  locals  és  clau,  la  governança  local  ha  de  buscar  la 
interdependència  de  territoris  a  través  dels  estats.  En  cooperació,  la  “solidarity 
approach” està obsoleta,  i  cal aplicar el  concepte de  co‐desenvolupament  (beneficis 
per a  totes  les parts). El programa ART del PNUD  (iniciat el 2005) es presenta com a 
exemple de bones pràctiques que respecten la diversitat en la cooperació. 

- Recomanació: millorar la coordinació entre els diferents nivells de governança (de local 
a  estatal)  en  les  polítiques  de  cooperació.  Al  sud,  el  context  és  encara  de  molta 
centralització i grans dificultats, que els actuals canvis poden replantejar. 

- Recomanació:  defugir  el  paradigma  assistencial,  fomentar  la  participació  activa 
(centrada en un nombre  limitat de projectes) dels actors en el  terreny,  i enfortir  les 
relacions horitzontals i les capacitats institucionals dels actors. 

- Recomanació: la cooperació descentralitzada té una important feina a fer en el suport 
als serveis locals, que tenen una importància gran en el foment de les migracions. 
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- Recomanació: dirigir les polítiques a fomentar els fluxos de persones, de béns i serveis, 
i també d’informació i recursos culturals. 

- Recomanació:  aprofitar  el  potencial  del  PNUD  per  articular  actors  locals  i  recursos 
locals. 

 
 

Sistemes de transport 

Dilluns 6 de juny // 17:30 – 19:30 // Auditori CCCB 

 

Modera: Joan Amorós, Secretari General de FERRMED 
 
Joana M. Seguí, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears 
Pere Calvet, Director General d’Infraestructures de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Jordi Cisteró, Director de Projectes Hinterland, Port de Barcelona 
Jordi Juan, Director de Relacions Institucionals i Comunicació, Spanair 
Fiorenzo Ambrogio, Administrador Delegat, Ambrogio Trasporti SPA 
 
Relator: Rafael Giménez Capdevila, Director d’Investigació, Institut d’Estudis Territorials 
 
Diagnòstic 
 

- No  s’han  complert  els  objectius  de  desacoblament  entre  l’evolució  del  PIB  i  el  del 
transport.  El  transport  coneix  fins  a  la  crisi del  2008 una  forta  expansió, de  la qual 
s’han beneficiat en particular els modes menys sostenibles. 

- El Llibre blanc del  transport de  la Unió Europea  (2011) proposa canviar  les bases del 
sistema  actual  de  transports,  sota  els  principis  de  qui  contamina  paga  i  qui  utilitza 
paga. Les externalitats del transport per carretera s’hauran d’incloure en la tarifació. 

- La Mediterrània és ara espai emergent, travessat pel principal flux del comerç mundial. 
Els ports de  l’Atlàntic nord  capten  encara un  77% del  trànsit,  per un  23%  els de  la 
Mediterrània  Nord‐Occidental.  L’objectiu  és  reequilibrar  aquest  repartiment, 
augmentant el de la Mediterrània, almenys fins al 40%. 

- La  gestió  dels  aeroports,  en  particular  a  Espanya,  està  llastrada  pel  model 
centralitzador que no permet desenvolupar els interessos de cada aeroport. 

- La  liberalització del  transport  ferroviari no avança prou als Estats de  la Mediterrània 
Nord‐Occidental.  L’oferta  està  en  condicions  inferiors  de  competitivitat  respecte 
d’altres Estats del centre  i nord d’Europa. Per això,  la demanda  satisfeta per aquest 
mode, que a Espanya  se  situa al voltant del 2%, queda molt per  sota dels objectius 
habituals i de la participació assolida a la resta de la Unió Europea. 

- Recomanació: Aconseguir un sistema de transports intermodal, competitiu, sostenible 
i  fiable,  amb  terminals  adequades  ben  connectades,  que  permeti  la  reducció  dels 
costos logístics de les empreses i la dels impactes negatius als territoris. 

- Recomanació: planificar  les xarxes  i  terminals de  transport, a  llarg  termini, amb visió 
europea i multimodal. 

- Recomanació: aprofundir en la liberalització del transport ferroviari per aconseguir una 
major  participació  d’aquest mode  tant  en  transport  de  viatgers  com,  sobretot  de 
mercaderies, a fi d’agilitar l’oferta i reduir‐ne els costos. 
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- Recomanació: afavorir el transport marítim intracomunitari, o short sea shipping. 

- Recomanació:  obtenir  la  gestió  individualitzada  i  eficient  dels  aeroports,  a  fi  de 
permetre’n la competència. 

- Recomanació: impulsar les connexions entre els ports i aeroports de la Mediterrània i 
els  respectius  hinterlands,  així  com  entre  ells  mitjançant  corredors  de  transport 
equipats  amb  autopistes,  terminals  intermodals  terrestres  i  línies  ferroviàries 
d’estàndards de qualitat i homogenis (ample de via, electrificació, gàlib...). 

- Recomanació: implantar una zona de lliure canvi a la Mediterrània, entre les ribes nord 
i sud, a fi de facilitar els intercanvis comercials. 

 

 

Gestió de costes: el Programa de Gestió Integrada de Zones Costaneres 

Dilluns 6 de juny // 09:30 – 11:15 // Auditori Pati Manning 
 
Modera: Françoise Breton, Universitat Autònoma de Barcelona i Projecte Pegaso  
 
Zeljka Skaricic, Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC) 
Maria Snoussi, Université Mohamed V‐Agdal 
Jean‐François Cadiou, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) 
Amy Diedrich, Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears 
François Morrisseau, Projecte Pegaso i Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Relator: Ferran Navinés, Consell Econòmic i Social Illes Balears 
 

Diagnòstic 

- La multiplicitat d’actors  locals  i de marcs  jurídics en  la gestió  integrada de  les  zones 
costaneres  (GIZC)  obliga  a  treballar  amb  aquests  actors  a  nivell  local/regional.  Les 
administracions locals tenen un important rol i s’han de coordinar per administrar els 
conflictes d’ús i planificar el litoral entès com un sistema complex de conques, costes i 
mar. 

- La gestió  local es troba sovint enfrontada als  impactes globals, ecològics  i econòmics 
(canvi  climàtic,  deslocalització…).  Han  d’associar‐se  per  desenvolupar  estratègies 
territorials  i  socioeconòmiques  comunes  per  fer‐hi  front  (estudis  de  vulnerabilitat, 
adaptació…). 

- La GIZC és una vertadera estratègia de desenvolupament territorial integrat en l’espai i 
el  temps,  que  inclou  sistemes  integrats  (conques,  terres  litorals  i mar),  i  també  les 
zones rurals del rerepaís. La GIZC hauria d’estar associada  i complementar una gestió 
integrada dels territoris i dels seus recursos, especialment dels territoris i grups socials 
sensibles de les zones rurals. 

- Recomanació: És  important  treballar amb una  visió d’escales  imbricades: en  la GIZC 
l’escala local és primordial (coneixement del terreny, proximitat als habitants, decisió i 
estructuració de la gestió…).  

- Recomanació: També cal un  suport clar  i  legalment  imbricat de  les escales nacional, 
regionals  i  subregionals,  que  permeti  prendre  decisions  consensuades  sobre  els 
diferents  territoris.  L’escala  estatal  és  fonamental  en  el  protocol  GIZC  de  la 
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Mediterrània,  però  cal  que  siguin  ben  traslladades  a  les  escales  on  es  donen  els 
problemes (local, subregional, etc). 

- Recomanació:  Les  decisions  s’han  de  prendre  al  sí  d’un  sistema  de  governança 
compartit: els moviments democràtics del Sud són una gran esperança per al  treball 
conjunt.  

- Recomanació:  La  governança  també  ha  de  tenir  en  compte  els  diferents  sectors 
econòmics i fer treballar junts els actors que administren i planifiquen les conques, els 
litorals i la mar dins una perspectiva ecosistèmica. Els ecosistemes marins depenen de 
la salut dels espais costaners i de les conques (polítiques hidràuliques entre d’altres). 

- El treball del grup internacional Pegaso té per objectiu donar suport al protocol GIZC a 
la Mediterrània i de facilitar els instruments i la creació d’un coneixement comú entre 
els diferents països. El protocol és també el document polític, volgut, signat  i ratificat 
pels diferents països, que dóna al projecte una perspectiva de futur i de durabilitat en 
el temps. 

- Recomanació:  és  necessari  desenvolupar  les  directives  de  la  UE  que  permetin 
traslladar  les  propostes  de  GIZC  dintre  dels  instruments  de  planificació  territorial. 
L’exemple promogut des del Consell Econòmic  i Social de  les  Illes Balears representa 
una bona pràctica en aquesta línia. 

 
 

 

Reptes de la insularitat 

Dilluns 6 de juny // 11:45 – 13:30 // Auditori Pati Maning 

 
Modera: Miquel Rosselló, Vicepresident Consell Insular de Mallorca 
 
Carlo Sechi, Diputat al Parlament de Sardenya i Director de l’Obra Cultural de l’Alguer 
Jaume Garau, Director General de Fons Europeus Govern de les Illes Balears 
Joan Gual de Torrella, President de  la Cambra de Comerç de Mallorca  i Xarxa de Cambres de 

Comerç INSULEUR 
Stéphanie MacGaw‐Penitenti, Responsable del Reseau d’Excellence des Territoires Insulaires i 

vicepresidenta de Relacions Internacionals de la Università di Corsica‐Pasquale Paoli 
 
Relator: Antoni Ramon, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona  
 

Diagnòstic 

- La  insularitat  en  el Mediterrani  constitueix  un  fenomen  diferent  respecte  del  nord 
d’Europa, on hi ha presència d’illes‐continent, que formen països (Regne Unit, Irlanda, 
Islàndia) i també respecte de les illes ultraperifèriques (p.e. Canàries) que disposen de 
règims especials (fiscals..). 

- Les  illes  del  Mediterrani  presenten  una  gran  diversitat  i,  al  mateix  temps,  unes 
problemàtiques  comunes.  Les  illes  mediterrànies  presenten  molts  contrastos  en 
superfície, població, nivells de renda, polítiques estatals respecte la insularitat. 

- Les illes del Mediterrani són espais singulars i el paisatge és el seu primer recurs. 
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- Són problemàtiques comunes a  les  illes del Mediterrani Nord‐Occidental: connexions 
de transport, costos del transport, provisió d’energia, abastament d’aigua, expansió de 
la  urbanització  versus  vulnerabilitat  ambiental,  crisi  dels  sectors  agraris  i  industrials 
tradicionals,  tendència  al  monocultiu  turístic,  baixos  nivells  de  formació  i  de 
qualificació professional, i sovint poblacions força envellides. 

- Les illes acostumen a ser regions perifèriques dintre dels Estats i la integració europea 
no ha modificat aquesta situació. Les illes tenen poca població i poc pes polític a la UE. 
La  UE  ha  primat  les  polítiques macroeconòmiques  i  això  ha  penalitzat  a  les  àrees 
perifèriques dels Estats.   D’altra banda,  la Unió Europea no ha desplegat una política 
pel Mediterrani. 

- El missatge que ha emergit des de les illes fins ara ha estat dispers, victimista i bastant 
ineficaç. El discurs ha de començar per l’autoconeixement i ha de ser més propositiu. 

- Existeixen  alguns  instruments  de  cooperació  que  poden  ser  força  útils:  Euroregió 
Pirineus‐Mediterrani;  Federació  de  Cambres  de  Comerç  d’Illes  d’Europa.  Des  de 
Còrsega s’ha impulsat la Xarxa d’Excel∙lència dels Territoris Insulars (RETA), amb la idea 
de  crear  societat del  coneixement en aquests  territoris, que aplega una xarxa d’una 
vintena d’universitats  insulars,  impulsant una  identitat científica a partir de projectes 
estratègics  de  recerca,  la  possibilitat  d’establir  titulacions  comunes,  de  promoure 
mobilitat d’estudiants i de la creació d’una revista científica. 

- Cal treballar en xarxa. Actuar com a lobby  per al reconeixement de la insularitat en les 
polítiques de  la UE. Es requereix una política europea d’insularitat, de sostenibilitat  i 
de protecció del mar. 

- Cal una unió euromediterrània, la col∙laboració amb altres espais insulars ‐i no insulars‐ 
del mediterrani, que enforteixi  llaços culturals i potenciï  la competitivitat, la gestió del 
paisatge  i  del  medi  ambient.  Crear  un  cosmos  que  constitueixi  un  laboratori  de 
competitivitat. 

- Si no hi ha un  reconeixement de  la  insularitat,  l’economia  i  les empreses no poden 
funcionar.  La  insularitat  no  ha  de  ser  un  factor  d’aïllament.  Els  costos  de  transport 
(mercaderies  i  persones)  a  les  illes  han  de  ser  equiparables  als  del  transport  al 
continent.  Els  ports  i  aeroports  són  infraestructures  vitals  per  a  les  illes:  s’ha  de 
garantir  la  seva  adequació  i  un  funcionament  correcte.  En  el  cas  d’Espanya  és 
imprescindible que els aeroports estiguin gestionats des del territori. 

- Les  economies  s’han  d’obrir  a multiproductes  econòmics.  Cal  actualitzar  l’oferta  de 
serveis, dels turístics i dels extraturístics. Hi ha oferta obsoleta que ja està amortitzada 
i que degrada el conjunt. 

- Buscar  les  alternatives  industrials  i  agroindustrials  factibles  en  els  territoris  insulars: 
agricultura ecològica, producció de qualitat, comercialització directa pel productor... 

- Potenciar  la  promoció  turística.  La  UE  ha  de  considerar  el  turisme  com  a  sector 
estratègic. S’han d’impulsar estratègies de promoció conjunta, per exemple,  turisme 
nàutic a les illes mediterrànies. 

- La universitat ha de  jugar un paper  important, de  recerca en  contacte amb el  teixit 
regional i local en àmbits selectius: medi ambient, energia, incendis, pesca ..  Generar 
innovació  i societat de coneixement des de  les  illes. Les universitats han de crear una 
massa crítica qualificada a les illes. 
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Gestió dels recursos hídrics  

Dilluns 6 de juny // 15:00 – 17:00 // Auditori Pati Maning 

 

Modera: David Saurí, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Antoni Rico, Departament de Geografia, Universitat d’Alacant 
Gabriel Borràs, Agència Catalana de l’Aigua 
Thierry Ruf, Université de Montpellier 
 
Relatora: Anna Ribas, Departament de Geografia, Universitat de Girona 

 

Diagnòstic 

- A la Mediterrània Nord‐Occidental la gestió dels recursos hídrics té un valor estratègic 
indiscutible, en la qual els actors locals i regionals hi tenen un paper fonamental. 

- Les polítiques de  gestió de  l’aigua  no  acostumen  a  tenir  en  compte  la història dels 
llocs, ni les institucions i tecnologies tradicionals existents fins al moment.  

- La gestió actual de  l’aigua reflexa el contrast entre els mitjans de gestió tradicionals  i 
els moderns, fet que provoca tensions  locals  importants. Cal prendre en consideració 
les estructures  socials històriques de  cada  territori per  tal que es plantegi o executi 
amb èxit qualsevol projecte de millora. 

- La complexitat geopolítica local de l’aigua és, sovint, ignorada pels fòrums polítics i els 
treballs científics. L’aigua i la seva gestió ocupa un lloc a l’esfera pública només en els 
moments de sequera, però no és habitualment una prioritat política. 

- La  gestió  de  l’aigua  sota  criteris  estrictament  econòmics  pot  caure  fàcilment  en  la 
creació d’injustícies socials. 

- La millora  de  la  gestió  de  l’aigua  ha  de  fer  front  a  tres  tipus  de  complexitats:  a) 
heterogeneïtat  dels  grups  d’interès  a  les  comunitats  rurals;  b)  heterogeneïtat  dels 
serveis  públics  en  els  territoris  de  gestió  dels  recursos,  i  c)  heterogeneïtat  dels 
interessos privats. D’aquí que apareixen moltes dificultats per arribar a consensos en la 
de gestió de l’aigua. 

- S’ha  avançat  molt  en  el  coneixement  de  la  gestió  de  l’aigua  (la  qualitat  dels 
ecosistemes,  les  anàlisis  econòmiques,  les  variables  territorials  i  de  gestió  que 
influeixen  sobre  la  demanda,  els  efectes  del  canvi  climàtic,  etc.),  i  cal  tenir‐ho  en 
compte per a prendre les millors decisions. 

 

Recomanacions 

- Fer de l’aigua una prioritat política. 

- Conciliar  adequadament  els  interessos  dels  usuaris  amb  la  prevenció  dels  medis 
naturals. 
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- Crear espais de cooperació social general entre els interessos de les comunitats rurals, 
els  serveis  públics  i  els  interessos  privats  al  voltant  de  l’aigua.  Cal  construir  un 
compromís social. 

- Plantejar  la millora de  la gestió de  l’aigua a partir del debat  i  la cooperació entre els 
diferents  interessos  i  territoris  implicats  a  partir  de  la  creació  d’espais  de  reflexió  i 
debat oberts i participatius. 

- Avançar en la solució dels problemes estructurals de l’aigua a partir de la consideració i 
valoració  de  la  idoneïtat  del  sumatori  de  solucions  òptimes  (polítiques  d’estalvi, 
aprofitament  d’aigua  residual  regenerada,  interconnexió  de  xarxes  d’abastament, 
dessalació, transvasaments moderats,  mercats d’aigua, etc.). 

 

 

Gestió del paisatge 

Dilluns 6 de juny // 17:30 – 19:30 // Auditori Pati Maning 

 

Modera: Joan Nogué, Observatori del Paisatge de Catalunya i Universitat de Girona 
 
Arnaldo Cecchini, Università degli Studi di Sassari  
Oriol Porcel, European Network of Local and Regional Authorities  for  the  Implementation of 

the European Landscape Convention (RECEP‐ENELC) 
Roser Ginjaume, A/pay Architecture du Paysage (Narbonne) 
Francesc  Muñoz,  Observatori  de  la  Urbanització  i  Departament  de  Geografia,  Universitat 

Autònoma de Barcelona 
 
Relator: Pilar Riera, Dept. Geografia Univ. Autònoma Barcelona 
 

- Es constata  la diversitat en  les polítiques de gestió del paisatge  i els  instruments que 
s’utilitzen. Aquest fet s’ha contrastat principalment en els casos de França i Catalunya, 
així com des de la perspectiva europea. 

- La  diversitat  dels  paisatges  pot  implicar  que  la  seva  gestió  sigui  també  diversa.  La 
millora  de  la  qualitat  paisatgística  i  les  actuacions  que  se’n  deriven  no  poden  ser 
homogènies.  

- La diversitat en la gestió del paisatge i els seus instruments entre Catalunya i França és 
fruit en part de: a)  la distribució de  competències  (a  França  les  competències en  la 
gestió  del  paisatge  són  de  l’Estat, mentre  a  Espanya  les  competències  són  de  les 
autonomies); b)  la diversa estructura administrativa (a França hi ha un major nombre 
d’ instàncies político‐administratives responsables de la gestió del paisatge).  

- Aquesta realitat  implica una gran necessitat de concertació: a França, a diferència de 
Catalunya,  les polítiques sobre el paisatge  i  la seva gestió s’inicien abans del Conveni 
Europeu  del  Paisatge  (2002),  i  aquest  s’insereix  en  les  polítiques  que  ja  es  duien  a 
terme, generant un procés d’adaptació legislativa i normativa. 

- Calen diferents  estratègies de  gestió  i de millora de  la qualitat  ambiental  segons  el 
tipus de paisatge. Pels paisatges “extraordinaris” (patrimoni arquitectònic o natural), la 
gestió per a la seva conservació i millora està ja contrastada. 
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- Recomanació:  per  als  espais  residuals  i  espais  ordinaris  no  hi  ha  encara  un  discurs 
formalitzat per a augmentar  la seva qualitat paisatgística, ni estratègies contrastades. 
La definició i concreció de la millora paisatgística d’ aquests paisatges és actualment un 
dels reptes de la gestió del paisatge. 

- Recomanació: cal avançar en  la cooperació  i col∙laboració en  la gestió del paisatge. El 
paisatge  no  té  fronteres;  per  tant,  la  cooperació  i  col∙laboració  entre  diverses 
institucions i administracions, que en paisatges transfronterers implica o ha d’ implicar 
a institucions de més d’un estat, és fonamental. 

- Recomanació:  donat  que  la  gestió  del  paisatge  pot  requerir  actuacions  de  caràcter 
transversal, aquesta cooperació  i col∙laboració són necessàries tant a diferents nivells 
de l’administració com a institucions sectorialment també diverses. 

 

 

Cooperació local i xarxes de Ciutats 

Dimarts 7 de juny // 09:00 – 10:45 // Auditori CCCB 

 

Modera: Joan Romero, Departament de Geografia, Universitat de València 
 
Oriol Nel∙lo, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona 
Joan Parpal, Secretari General de la Xarxa de ciutats Medcities 
Paolo Giaccaria, Depto. Interanteneo Territorio, Politecnico di Torino 
Anna Alòs, Responsable de la Secretaria Permanent Associació Arc Llatí 
 
Relatora: Claire Colomb, prof. Barlett School of Planning 

 

Diagnòstic 

- Els canvis en els darrers 25 anys han suposat una transformació radical del fet urbà  i 
metropolità a la Mediterrània Nord‐Occidental, i també a la ribera sud. 

- Cal  plantejar  les  preguntes  i  les  respostes  adequades  i  actualitzades  en  relació  als 
problemes  que  planteja  el  context  global  actual  a  les  ciutats mediterrànies,  ja  que 
sovint es pensa en diagnosis i solucions pròpies de fases anteriors. 

- És  a  les  àrees  urbanes  i metropolitanes  on  avui  es  concentra  la major  part  de  la 
població  i  de  l’activitat  econòmica  de  les  regions  de  l’àrea.  Per  tant,  cal  tenir‐les 
presents en tant que actors locals. 

- En aquest àmbit, els processos de metropolinització s’han d’entendre avui entrelligats 
amb  els  processos  de  migració  internacional,  que  redefineixen  tant  els  centres 
històrics com les àrees perifèriques en termes socials i culturals. La gestió de les ciutats 
requereix atendre aquestes realitats. 

- Les ciutats d’aquest àmbit s’han organitzat en diversos  tipus de xarxes que van molt 
més enllà d’activitats de  lobbing  i  intercanvi de coneixements, per  incloure projectes 
concrets de cooperació, com ara infraestructures i altres. 

- S’ha acumulat una important experiència en la cooperació entre les dues riberes de la 
Mediterrània. La xarxa Medcities n’és un exemple de bones pràctiques. 
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- Pel que fa als ens intermedis, l’Associació Arc Llatí treballa des de fa temps en l’àmbit 
del  conjunt  de  la Mediterrània Nord‐Occidental,  i  s’ha obert  també  a  la  cooperació 
amb les institucions corresponents de la ribera sud. 

- En conjunt, doncs, hi ha una notable  consolidació  i  institucionalització del  treball en 
xarxa entre entitats municipals i del nivell local, que cal aprofitar i tenir en compte. 

- També es percep una dinàmica de rivalitat i competència entre les principals ciutats de 
l’àrea, que intenten captar una certa centralitat dins l’àmbit. 

 

Recomanacions 

- És necessari reconciliar noves escales de governança metropolitana amb el treball en 
xarxes europees i internacionals en general. 

- Cal millorar la coordinació i la complementarietat entre xarxes i escales de cooperació 
dels  diferents  nivells  institucionals  i  dels  diferents  territoris,  en  un  esforç  més 
important de governança multinivell. 

- És convenient equilibrar  la tensió entre competència  i cooperació entre  les ciutats de 
la Mediterrània Occidental, fomentant un diàleg fluid i continu entre elles. 

- És un moment crític en què cal potenciar el suport polític a la cooperació, en un temps 
de dificultats econòmiques, d’obertura democràtica,  i de discursos poc propicis  a  la 
interrelació. 

 

 

Cooperació regional: present i futur d’Euroregions i Macroregions  

Dimarts 7 de juny // 11:15 – 13:00 // Auditori CCCB 

 

Modera: Llorenç Huguet, President del Consell Econòmic i Social Illes Balears 
 
Antònia Sabartés, Secretària General Euroregió Pirineus Mediterrani 
Joan  David  Janer,  Director  de  Fons  Europeus  del  Govern  Balear,  i  Universitat  de  les  Illes 

Balears 
Thomas  Perrin,  Institut  d'études  politiques  de  Grenoble  i  Institut  Universitari  d’Estudis 

Europeus 
 
Relator: Xavier Oliveras, Invest. Dept. Geografia Univ. Autònoma Barcelona 
 

 Les  euroregions,  i  la  cooperació  transfronterera,  a  Europa  i  la Mediterrània  nord‐
occidental  s’han  consolidat  com  a  mecanisme  de  col∙laboració  entre  els  governs 
regionals  i  locals,  i  en  diferents  temàtiques,  tals  com  la  cultura.  En  són  exemples 
l’Euroregió  Pirineus‐Mediterrània,  l’Euroregió  Alps‐Mediterrània,  l’AECT  Archimed 
(l’antiga  Euroregió  de  les  Illes  de  la Mediterrània  occidental),  xarxes  d’universitats 
(com la Xarxa Vives). 

 La  cooperació  transfronterera  es  desenvolupa  també  en  diferents  escales.  Així,  per 
exemple,  a  la  frontera  entre  Catalunya  i  el  Llenguadoc‐Rosselló  es  poden  trobar 
sobreposades en diferents escales  l’AECT de  l’Hospital de  la Cerdanya,  l’Eurodistricte 
Català Transfronterer i l’Euroregió Pirineus‐Mediterrània. 



 
 

13

 Tanmateix,  existeixen múltiples  dificultats  i  limitacions,  tals  com  la  insularitat  (cas 
rellevant  de  les  Illes  Balears),  les malfiances  dels  Estats  o  la manca  de  coordinació 
entre les diferents polítiques de la UE. 

 Des de 2006, s’està  implantant una figura  jurídica de cooperació transfonterera de  la 
UE,  les  Agrupacions  Europees  de  Cooperació  Territorial,  que  aporta  algunes 
oportunitats,  però  també  presenta  importants  mancances.  En  aquests  moments 
Espanya és un dels estats que més ha propiciat la creació d’entitats d’aquest tipus. Es 
detecta,  curiosament,  que  les  AECT  de  la  vessant  mediterrània  són  fruit  d’una 
cooperació prèvia (com en el cas de l’Euroregió Pirineus‐Mediterrània), mentre que en 
la vessant atlàntica sorgeixen per a poder accedir al finançament europeu però sense o 
amb una molt limitada experiència prèvia. 

 D’altra banda,  les Estratègies macroregionals,  fins al moment  implantades a  la Regió 
de  la Mar  Bàltica  i  a  la  Conca  del  Danubi,  no  semblen  ser  un mecanisme massa 
adequat al context de la Mediterrània nord‐occidental. Per contra, aquesta macroregió 
podria estar apareixent amb un model propi per mitjà de les col∙laboracions existents 
entre  l’Euroregió  Pirineus‐Mediterrània,  l’Euroregió  Alps‐Mediterrània  i  l’AECT 
Archimed, les quals d’altra banda s’haurien d’enfortir encara més.    

 

Cooperació regional Euromediterrània: cooperació territorial i democratització  

Dimarts 7 de juny // 15:00 – 17:00 // Auditori CCCB 

 

Modera:  Francesc Morata,  Institut  Universitari  d’Estudis  Europeus  i  Càtedra  Jean Monnet 
d’Integració Política Europea 

 
Ali Sedjari, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Univ. Mohamed V, Rabat. 

Chaire UNESCO Droits de l’Homme, GRET 
Eduard  Royo,  president  de  PIMEC  Joves  Empresaris,  de  JEUNES  (Jeunes  Entrepreneurs  de 

l'Union Européenne) i chairman of Euromediterranean Affairs of UEAPME 
Hager Ben Cheikh Ahmed‐Dellagi, Faculté de Droit et Sc. Politiques, Univ de Tunis. Académie 

International de Droit Constitutionnel 
Paqui Santonja, Vocal asesora Vicepresidencia Tercera Gobierno de España 
 
Relator: Stelios Stavridis, Universidad de Zaragoza 
 

 Hi ha una situació de canvis transcendentals a la ribera sud de la Mediterrània. 

 És  imprescindible el paper de  les col∙lectivitats  locals,  regions  i ciutats, especialment 
ara que es començarà a treballar per primera vegada amb règims no‐dictatorials. 

 Cal que  la  integració  regional  i  la cooperació  sigui  també a nivell de  la  societat civil, 
tant ONGs com xarxes de joves empresaris (una mena d’Erasmus ampliat). 

 Cal una reflexió  i una acció conjunta Nord‐Sud basada en els valors democràtics  i els 
DDHH. La seva institucionalització pot venir a través de la cooperació territorial. 

 Recomanació: cal que els documents de la UE facin una referència més àmplia tant al 
Comitè de les Regions com a l’ARLEM. 

 Recomanació:  es  fa  una  crida  als  mitjans  de  comunicació  a  tractar  de  manera 
responsable  la  realitat  d’ambdues  ribes  de  la  Mediterrània  per  ajudar  a  superar 
estereotips i prejudicis. 
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HAN FET POSSIBLE EL PROJECTE: 

 

COMITÈ ORGANITZADOR: 

Miquel Strubell, Responsable per la Fundació Congrés de Cultura Catalana 

Francesc Morata, Responsable per l’ Institut Universitari d’Estudis Europeus 

Antoni Dura, Coordinador científic, Departament de Geografia de  la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Susana Beltrán, Departament de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Josep Vicent Boira, Departament de Geografia de la Universitat de València 

Pere Casanovas, Fundació Congrés de Cultura Catalana 

Claire Colomb, Barlett School of Planning (UK) 

Rafael Giménez Capdevila, Institut d’Estudis Territorials 

Daniel Montolio, Departament d’Economia Política i Hisenda de la Universitat de Barcelona 

Andrea Noferini, Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona    

Xavier Oliveras, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

COMITÈ ASSESSOR: 

Joan Amorós, Associació FerrMed   

Manuel Artís Ortuño, Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública 

Jordi Bacaria, Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona  

Nicola Bellini, Scuola Santa Anna Pisa 

Martina Camiade, Institut Francocatalà Transfronterer 

Margarita Castañer, Departament de Geografia de la Universitat de Girona 

Françoise Breton, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Miquel Grimalt, Dept. Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears    

Maria Marco, Dept. Economia Aplicada Universitat de València  

Carme Miralles, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Ferran Navinés, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 

Jorge Olcina, Dept. Geografia Universitat d’Alacant 

Martí Parellada, Institut d’Economia de Barcelona 

Pilar Riera, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Joan Romero, Institut Universitari de Desenvolupament Local 

David Saurí, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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VALORACIÓ I CRIDA DE LES ENTITATS ORGANITZADORES 

 

La  Fundació  Congrés  de  Cultura  Catalana,  l’Institut  Universitari  d’Estudis  Europeus,  i  el 
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coorganitzadores de la II 
Conferència  Econòmica  de  la Mediterrània  Nord  Occidental,  valoren molt  positivament  la 
celebració del Congrés, després de 26 anys de  la primera edició, així  com aquest document 
sortint de conclusions, que ha de posar  les bases per millorar el desenvolupament econòmic, 
social  i  cultural  dels  territoris  de  la  Mediterrània  Occidental  d’aquí  a  2020,  tal  com  fixa 
l’estratègia de la Unió Europea “Europa 2020”. 

Al mateix temps,  l’organització agraeix  la participació molt nombrosa de ponents procedents 
de tot aquest Arc Mediterrani, des del Sud d’Itàlia i fins a Andalusia, passant pel Nord d’Àfrica, 
així com també per la implicació de moltes persones a títol personal i moltes d’altres a través 
d’entitats interessades en els debats i continguts d’aquesta Conferència. 

També volem informar‐vos que s’està buscant finançament per la publicació de les actes de la 
Conferència, així com la seva possible edició. Confiem poder‐ho tirar endavant entre finals de 
2011 i primer semestre de l’any 2012.  

Desitgem, també, que les conclusions de la II CEMNO serveixin per rebre noves propostes, i us 
encoratgem a  tots plegats a  celebrar, d’aquí a  tres o quatre anys, una nova edició d’aquest 
Congrés. 
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