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Diàlegs de la Mediterrània +25 

Diàleg intercultural mediterrani 
Reconèixer-nos en la cultura dels altres 

Barcelona, 30 de setembre de 2020 

Palau de Pedralbes (Avinguda Diagonal, 686, Barcelona) 

L’any 1995 va néixer l’anomenat Procés de Barcelona, un projecte col·lectiu per reforçar la cooperació i 

el diàleg entre la Unió Europea i els països de la conca mediterrània. La Declaració de Barcelona va 

constituir un pas decisiu cap a la consolidació de l’associació euromediterrània i la posterior creació de 

la Unió pel Mediterrani, l’any 2008.  

Enguany amb motiu dels 25 anys del seu llançament, la Generalitat de Catalunya, conscient del que 

representa la forta envestida de la pandèmia de la COVID19 i les greus conseqüències en la zona 

euromediterrània, impulsa el cicle “Diàlegs de la Mediterrània +25”. En el marc d’aquesta iniciativa, 

s’organitzaran diferents jornades per a replantejar-nos qüestions i propostes adreçades a renovar la visió 

sobre les relacions mediterrànies. 

La jornada Diàleg Intercultural Mediterrani, coorganitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed) i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Barcelona posa en valor el paper de les societats i les cultures a l’hora de promoure 

un canvi de paradigma que situï la Mediterrània davant els reptes de la globalitat.  

L’IEMed fa anys que estudia i difon la complexa realitat de la Mediterrània, amb l’objectiu de contribuir a 

l’estabilitat, el progrés, la cooperació i el diàleg a la regió. D’altra banda, Diplocat organitza periòdicament 

debats de rellevància global amb l’objectiu de potenciar la participació de les institucions i la societat civil 

catalana en l’àmbit internacional, i fer aportacions per assolir un món més just, pacífic i sostenible.  

Al llarg d’aquests 25 anys, la relació entre Europa i els veïns del sud i de l'est del Mediterrani ha estat 

plena de reptes i desafiaments de primera magnitud, en un entorn cada cop més global i de profundes 

transformacions. En aquesta darrera dècada, han pres protagonisme noves generacions de joves, dones 

i societat civil, especialment implicats a l’hora de demanar canvis i espais d’obertura. Els valors del 

pluralisme, la inclusió, la dignitat i el reconeixement apareixen cada vegada més com a eines 

necessàries en la construcció d’espais de reconciliació i de diàleg, que facin front a les amenaces reals 

com són el canvi climàtic i les pandèmies, desterrant la narrativa de la violència, el conflicte i el malentès 

i potenciant la inclusió social. D’aquesta manera hem de considerar el diàleg l’instrument més rellevant 

per conèixer-nos i escoltar-nos i a través del qual configurar unes relacions mediterrànies sòlides. 

En el decurs d’aquesta jornada es promourà l´intercanvi entre actors socials i institucions d’àmbit 

mediterrani, es posaran en valor pràctiques del teixit associatiu de foment de la cohesió, tant 

necessària en el context de crisi social i sanitària actual, revigoritzant l’humanisme i es 

proposaran prioritats i mesures a fomentar per part de les polítiques europees a la Mediterrània. Amb 

aquest exercici es pretén posicionar el diàleg intercultural com a instrument efectiu i reconegut en la 

construcció d´un projecte mediterrani renovat i compartit, al servei de la ciutadania mediterrània i a favor 

de l´acostament dels pobles que la conformen.  
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Programa  

 

8.30h Acreditacions 

9.00h Benvinguda  

 Alfonso González Bondia, director general d'Afers Europeus i Mediterranis, Generalitat de 
Catalunya. 

 Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Ajuntament de 
Barcelona. 

 Josep Ferré, director general, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).  
 Laura Foraster, secretària general, Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).  

9.30h Quin futur pel diàleg entre cultures a la Mediterrània 

 Tahar Ben Jelloun, escriptor (París - Tànger). 
 Nabil Al Sharif, director executiu, Fundació Anna Lindh (Alexandria). 
 Nayla Tabbara, vicepresidenta, Adyan Foundation (Beirut). 

Moderador: Andreu Claret, periodista i director executiu de la Fundació Anna Lindh (2008-2015). 
10.45h Pausa  

11.00h  Conviure a la Mediterrània: la interculturalitat com a eina  

La mobilitat migratòria i la comunicació digital han posat en evidència els reptes en la gestió de la 
diversitat per combatre els mals entesos en les percepcions personals, la generació d’estereotips 
i la manipulació dels aspectes religiosos i culturals. En aquesta taula s’obrirà un debat per destacar 
aquells valors compartits basats en l’humanisme que ens apropen i possibiliten un millor diàleg. 
 Cultura i patrimoni 

José Enrique Ruiz Domènec, catedràtic de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, UAB 
(Barcelona). 

 Valors 
Mohamed Tozy, director, Escola de Governança i Economia de Rabat (Casablanca).  

 Migracions 
Ricard Zapata-Barrero, catedràtic al Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF 
(Barcelona).  

 Joves 
Esmat Elsayed, Cofundadora, Young Mediterranean Voices (Caire). 

Moderador: Oriol Amorós,  secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. 
12.15h La pràctica del diàleg: testimonis i propostes des del teixit associatiu mediterrani  

En el context actual d’agreujament de la crisi social, la societat civil és una peça clau per activar 

aquells espais de participació i col·laboració entre les dues ribes. En el marc d’aquesta taula 

rodona es fa una aproximació d’algunes pràctiques d’aquest teixit associatiu per reivindicar el seu 

potencial en la construcció d’una interculturalitat compartida i en l ’elaboració de propostes de 

futur per aconseguir una política euromediterrània al servei de la ciutadania. 

 Driss Khrouz, director general, Fondation Esprit (Fès). 

 Mercedes Giovinazzo, directora, Interarts (Barcelona). 

 Mohamed El Amrani, president, AZAHARA (Girona). 

 Anis Boufrika, coordinador de xarxa, Fundació Anna Lindh (Tunis). 

Moderadora: Cristina Mas, periodista. 

13.30h Llançament de la Marató Virtual per al Diàleg de la Fundació Anna Lindh 

  Nabil Al Sharif, director executiu, Fundació Anna Lindh (Alexandria). 
 Cristina Mas, periodista. 
 Hajar El Hawari, responsable de l’Associació Azahara.  

Moderador: Josep Ferré,  director general, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). 
14.00h Conferència de cloenda: Catalunya i el diàleg intercultural a la Mediterrània 

 Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat 
de Catalunya. 


