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1. Introducció
DIPLOCAT i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) han organitzat al Palau de Pedralbes de
Barcelona, la jornada Diàleg intercultural mediterrani: reconèixer-nos en la cultura dels altres, el quart
debat que organitzen en el marc de la commemoració dels 25 anys de la Declaració de Barcelona i de
l’estratègia mediterrània. S’inaugura aquesta jornada amb la finalitat de construir ponts entre Catalunya
i la resta del món, persones, idees, ciutadania i institucions que reafirmant el compromís de Catalunya
amb la Mediterrània i l’esforç per construir una comunitat mediterrània intercultural i inclusiva sobre la
base del benestar de les persones, el progrés de la societat i el valor del diàleg i dels drets.
L’objectiu és debatre i posar en valor el paper de les societats i les cultures mediterrànies a l’hora
d’encarar els grans reptes globals.
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Alfonso González Bondia, Director General d’Afers Europeus i Mediterranis exposa que el Govern
català fa 25 anys va apostar pel progrés econòmic com eina de canvi, però ha estat insuficient. Els
valors de pluralisme, la inclusió, la dignitat i el reconeixement apareixen cada vegada més com a eines
necessàries en la construcció d’espais de reconciliació i diàleg, que facin front a les amenaces reals com
són el canvi climàtic i les pandèmies, desterrant la narrativa de la violència, el conflicte, els malentesos
i potenciant la inclusió social. D’aquesta manera hem de considerar el diàleg com l’instrument més
rellevant per conèixer-nos i escoltar-nos i per mitjà del qual configurar unes relacions mediterrànies
sòlides. L’estratègia intercultural suposa un pas decisiu per afirmar el compromís per la protecció de la
pluralitat i el diàleg com els eixos vertebradors de les relaciones Euromed. En aquest context, la ciutat
de Barcelona té un paper determinant. Com afirma Khalid Ghali, comissari de diàleg intercultural
i pluralisme religiós de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta ciutat global i d’acollida ha d’integrar un
diàleg basat en un reconeixement mutu de tota la ciutadania i combatre les ignoràncies, prejudicis i el
desconeixement de les cultures.
Josep Ferré, director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ressalta que per a
això hem de superar conceptes com la tolerància, la convivència i ser més proactius: conèixer l’altre i
reconèixer la diferència. Es tracta d’adquirir un compromís individual i col·lectiu, d’inclusió, interacció,
canvi de mentalitats i lluita contra els estereotips.
Les societats són cada vegada més diverses i complexes, però hi ha desigualtats que han agreujat la
precarietat de les comunitats més vulnerables com la població d’origen immigrant, les dones i els joves
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en risc d’exclusió. En aquest entorn interconnectat i en contínua transformació, hem de fer front a
aquests nous reptes per avançar cap a la imprescindible sostenibilitat a través de l’Agenda 2030.
Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT afegeix que aquest tipus d’esdeveniments
són importants per tal de reforçar la capacitat de construir ponts entre Catalunya i la resta del món.
Afirma que l’objectiu de sumar que té DIPLOCAT es mostra en actes com aquest i que la cooperació i
coordinació entre institucions és una de les bases del diàleg internacional i per a la internacionalització.
Un altre dels pilars d’aquest diàleg és escoltar el públic per arribar a l’audiència desitjada. Foraster
també recorda que Catalunya té la voluntat d’aportar solucions als reptes globals i vol sumar en l’àmbit
internacional. Centrant-se en el Procés de Barcelona, iniciat fa 25 anys, ha recordat que un dels eixos
principals era i segueix sent apropar les dues ribes de la Mediterrània i que cal seguir-hi apostant donat
que es tracta d’un projecte vital.
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2. Quin futur per al diàleg entre
cultures a la Mediterrània?
El debat inicial s’ha centrat en els diferents aspectes que marcaran el futur del diàleg intercultural. La
pregunta que Andreu Claret, periodista i director executiu de la Fundació Anna Lindh entre 2008 i
2015, ha plantejat als tres representants i experts tenia com a propòsit identificar les claus i elements
necessaris per a establir un diàleg real i eficaç entre la Unió Europea i la Mediterrània. A més, s’ha
convidat als participants a partir dels contextos del Sud del Mediterrani i des del paper que ocupen,
les seves experiències i la seva percepció del diàleg: Nabil Al Sharif com a director executiu de la xarxa
de la Fundació Anna Lindh, Nayla Tabbara en qualitat vicepresidenta de la Fundació Adyan i ser dona
musulmana, i Tahar Ben Jelloun com a escriptor i intel·lectual. D’aquesta taula es desprenen dues
prioritats i línies d’acció que les institucions euromediterrànies han de tenir en compte per afrontar el
futur de la regió apostant pel diàleg intercultural.

Promoure la cooperació i la solidaritat per afrontar els reptes de
la covid-19
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El futur del diàleg està, sens dubte, marcat per la situació de pandèmia, pels reptes als quals s’està
enfrontant tant la UE com els seus socis i que impacta en les nostres maneres de viure i en les nostres
relacions. Per enfrontar els nous riscos i desafiaments derivats de les crisis causades per la covid-19, el
Doctor Nabil Al Sharif ressalta que s’ha de promoure la cooperació i la solidaritat entre les persones de
el Nord i el Sud, així com dins de les pròpies societats.

> Enfrontar noves dificultats i reptes
Com afirma Tahar Ben Jelloun, la pandèmia ens toca a tots més enllà de les diferència i desigualtats
integrant noves dificultats al context. El tancament de les fronteres, les restriccions de mobilitat, així com
els confinaments i les llibertats restringides són factors que afecten a totes les societats mediterrànies,
i en particular als joves. A més de portar nous reptes, la pandèmia ha exagerat tots els problemes
existents en el Nord i el Sud de la Mediterrània. Els riscos per a les poblacions marginalitzades, com
ara les persones refugiades i emigrants, així com per a les qüestions de gènere, estan augmentant. Cal
seguir enfrontant-se contra els discursos racistes i d’odi.

> Intercanviar bones pràctiques
Els nous obstacles fan que els intercanvis físics siguin cada vegada menys possibles. El director de la
Fundació Anna Lindh afirma que el desenvolupament de mètodes creatius i l’intercanvi de pràctiques i
experiències entre persones i entitats són eines que permetran seguir apostant pel diàleg intercultural.
En aquest sentit, Tahar Ben Jelloun ressalta que compartir els nostres recursos, les nostres
investigacions i els nostres coneixements permet trobar una manera d’acabar amb aquest senyal tan
clar de patiment per part del planeta: “Aquesta immensa crisi sanitària ha posat les coses al seu lloc:
la necessitat de compartir és inherent a la cultura, el diàleg i el respecte cap als altres, en tant que
constitueixen les bases d’una democràcia creativa, inventiva i viva”.

> Donar suport a la societat civil
Tal com ve ressaltant el Procés de Barcelona, la societat civil és un actor clau per arribar a la població i
construir societats democràtiques, inclusives i participatives, i el seu paper ha de seguir sent recolzat
per les institucions euromediterrànies. Els resultats obtinguts de l’enquesta que va llançar la Fundació
Anna Lindh a la societat civil a l’inici de la pandèmia per identificar els seus reptes i necessitats van posar
de manifest la necessitat de donar suport a les organitzacions, la seva resiliència i innovació mitjançant
finançament i suport per al desenvolupament de la digitalització.
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Reconèixer, entendre i escoltar els diferents punts de vista per
poder construir junts
Com ressalta Tahar Ben Jelloun, “La diversitat no és comoditat o tranquil·litat, sinó un moviment que
sacseja les certeses i provoca una reflexió”. Els participants d’aquesta primera taula s’han esmerçat a
repensar les relacions euromediterrànies quant a la seva eficàcia i al paper de les institucions en la seva
contribució al reconeixement de l’altre i han fet un seguit de recomanacions.
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> Emfatitzar en els valors comuns
Entre els elements que caracteritzen el diàleg euromediterrani, hi ha valors comuns i compartits. Tahar
Ben Jelloun i Nayla Tabbara consideren que s’ha de fer un esforç més gran en la promoció d’aquests
valors tant a nivell europeu com a nivell euromediterrani, per reduir el risc de conseqüències negatives.
D’una banda, Tabbara revela que Europa es basa en els valors de democràcia, ciutadania, llibertat i
dignitat humana i que, no obstant això, el sentiment de Sud cap als països europeus és que hi ha un xoc
entre els seus valors i accions. Aquest desajustament es pot veure en particular al voltant del tema dels
refugiats i els emigrants, una dinàmica que, segons aquesta experta, també es dona entre països veïns
i dues comunitats veïnes, particularment al Líban. Ben Jelloun ressalta els discursos racistes i d’odi en
particular a França. Els interessos econòmics prevalen sobre els valors de la igualtat, i això també es
trasllada a nivell euromediterrani.
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D’altra banda, es plantegen dades determinants que han d‘impulsar-nos a emfatitzar en aquests valors.
L’informe de la Fundació Anna Lindh sobre tendències interculturals, elaborat el 2018, va plantejar
la següent pregunta als ciutadans de Sud i del Nord: “Creus que les persones que pertanyen a diferents
cultures o religions haurien de tenir els mateixos drets i oportunitats?“. El 7% dels enquestats europeus van
afirmar estar en contra i el 23% estar més aviat d’acord en tenir els mateixos drets. És a dir que el
30% dels europeus no estan realment convençuts que les persones d’altres religions i cultures hagin de
tenir els mateixos drets. Al Sud, el 39% no creu en aquesta igualtat / dignitat humana.

> Reconèixer les ferides i la memòria
En el si de les relacions euromediterrànies hi ha una voluntat comuna de promoure un mateix discurs
del “Mare Nostrum” de valors i formes de vida compartits a la Mediterrània. No obstant això, segons
Nayla Tabbara el diàleg intercultural s’ha construït deixant de banda històries i veus del Sud, s’han de
tenir en compte altres discursos que han estat apartats i que no s’han reconegut i constitueixen ferides
de la memòria dels països del Sud. Entre aquelles ferides, el període i llegat colonial, que segons la
mateixa autora necessita un reconeixement per part del Nord per avançar cap a un diàleg igualitari.
Així mateix, Tahar Ben Jelloun ressalta que la qüestió palestina ha desaparegut dels discursos.
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Per reequilibrar el diàleg s’han de repensar els discursos sobre la base de qüestions d’importància per
als països de Sud.

> Tenir en compte el component religiós
El diàleg interreligiós és una eina important ja que, com indica Nayla Tabbara, la religió influeix en les
nostres formes de pensar i en les interpretacions i comprensió que tenim del món. La vicepresidenta
de la Fundació Aydan recomana integrar el diàleg interreligiós amb l’intercultural per tal d’establir
una dinàmica real de diàleg i superar idees preconcebudes. Aquestes generalitzacions basades en el
component religiós impedeixen establir un diàleg real.

> Donar suport al diàleg intercultural com a voluntat política
Tahar Ben Jelloun ressalta que la cultura és considerada com un aspecte secundari i no és una prioritat
política de tractar des del diàleg. Per exemple, el cas del Magrib mostra que, encara que hi hagi una
similitud lingüística i econòmica, hi ha una divisió que no té una voluntat política de construir un diàleg.
Al Líban, les polítiques públiques no són prou clares i poderoses per sostenir el diàleg intercultural. La
interculturalitat està vinculada a qüestions geopolítiques i identitàries. És el cas també dels populismes
que treballen en base a qüestions de la identitat i de la por.
Un dels motius pels quals les polítiques no integren correctament el diàleg intercultural és, segons
ressalta Andreu Claret, que els intel·lectuals ja no participin en aquest intercanvi.
-8-

3. 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 malentesos en les percepcions personals, la generació d’estereotips i la
manipulació dels aspectes religiosos i culturals. En aquesta taula es pregunta als experts com creuen
que la situació excepcional de la covid-19 ens fa entrar en una nova àrea en la qual necessitem remarcar
els elements compartits i construir espais de visió compartida de la realitat per fer front a reptes
comuns.

Història i coneixement

Els exemples del passat ens mostren que les epidèmies poden canviar el curs dels esdeveniments i de
la història. Subratlla el rol dels historiadors en el moment actual, ja que cerquen situacions similars en
el passat que ens puguin ajudar. Recorda tres pandèmies i com es van gestionar. En aquest moment
hem de pensar en com farem front al dia a dia després de la crisi i com gestionar-la. Ruiz Domènec creu
que som davant un canvi d’era, però l’important és centrar-nos en quant trigarem a gestionar-la. La
grip espanyola es va trigar 30 anys en controlar-la i això no ens ho podem permetre. En el Mediterrani
és imprescindible optar per la via del fer davant de la via del ser. És a dir, prioritzar l’acció en tots els
camps i no la creació d’un essencialisme de la identitat es el que ens permetrà sortir del moment actual
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José Enrique Ruiz Domènec, catedràtic de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana, UAB (Barcelona).

i canviar de paradigma. Aquesta acció és el que permetrà l’harmonia de la diversitat. En definitiva, serà
necessària una reflexió en profunditat i aprofitar les ocasions.

Valors
Mohamed Tozy, director de l’Escola de Governança i Economia de Rabat
(Casablanca).
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Estem davant d’un virus que ignora fronteres. La crisi sanitària posa en dubte la forma en què es
pensa la globalització i permet avançar cap a solucions locals i regionals. En particular, repensar les
deslocalitzacions industrials i econòmiques. Cal recentrar la qüestió ecològica enfront de l’econòmica,
per tornar la importància a la salut i viabilitat del nostre entorn. Per a Tozy, el sistema dels estats ha
quedat obsolet i calen individus responsables, amb responsabilitat col·lectiva. Per al “dia després”,
proposa la “cultura de l ‘eriçó “, en què el més essencial és el clan o la família. Doncs aquesta crisi també
ha provocat un canvi dins de les comunitats i de l’enllaç social a través de la virtualitat. Les iniciatives
de solidaritat són aquelles que han permès a les poblacions afrontar la situació. S’han de prioritzar dos
aspectes: l ‘òptica regional, on cal agrupar les solidaritats, a què a els estats sovint no deixen espai a la
diversitat i per tant el diàleg intercultural fracassarà, i d’altra banda el canvi en la representació i a els
valors, en què cal superar els estereotips que tenim. Per la qual cosa els aconsellaria:
“La Mediterrània ha de convocar alhora similituds i diferències, solidaritats i antagonismes” afirma
el politòleg. Hi ha valors compartits que han de consolidar-se mitjançant polítiques públiques que
posin en marxa transferències de recursos, ideologia i coneixement. L’obstrucció del moviment de les
persones en benefici de les mercaderies és un gran obstacle per a aquest problema. Si bé és cert que
hi ha aspectes compartits, però seguim tractant i organitzant la informació en base als estereotips.
Per exemple, a l’establir categories com països europeus i els països de Sud i Est de la Mediterrània
interpretant-les com a dues categories homogènies. Poden existir valors comuns a països del Sud i del
Nord i diferir en una mateixa categoria al voltant de qüestions geopolítiques tal com mostra l’Informe
de Tendències de la Fundació Anna Lindh. Hi fractures dins del Nord i del Sud que han d’identificar-se.

Migracions
Ricard Zapata-Barrero, professor titular del Departament de Ciències
Polítiques i Socials, UPF (Barcelona).
Actualment els immigrants segueixen arribant a Europa a través de les tres rutes de la Mediterrània.
Els informes mostren que la circulació és contínua i la vulnerabilitat s’incrementa deixant una situació
devastadora. Les falses notícies sobre les migracions, els estereotips i prejudicis fomenten narratives que
justifiquen la vulneració dels drets humans. La Mediterrània és la regió on hi ha més diàspora i més morts
causades pel procés migratori. Zapata-Barrero ha subratllat la necessitat de polítiques a Llarg Termini, que
són les que realment resoldran els problemes a la zona. Per afrontar aquesta crisi, l’expert proposa fer-ho
des de les ciutats i no des dels estats. Reclama una agenda local en matèria de governança de la immigració
mediterrània. És a dir, enfocar la governança de la immigració a nivell local, construir una agenda urbana
a la Mediterrània. La cooperació euromediterrània ha d’elaborar un pensament de ciutat urban thinking. A
més, la covid-19 està afectant els mecanismes establerts per desplegar la cooperació mediterrània a nivell
regional, fer regió building i amb ella compartir valors i utilitzar l’eina de la interculturalitat que fomenten la
identitat mediterrània a través del foment d’acció conjunta, a nivell de joventut, societat civil i dones; com els
tres pilars fonamentals de la Fundació Anna Lindh.

Esmat Elsayed, confundadora de Young Mediterranean Voices (El Caire).
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Joves
El context actual és una oportunitat per enfortir l’educació i la participació dels joves en les converses
sobre digitalització, canvi climàtic, educació, etc. Hem de conscienciar els joves sobre els reptes de
la societat, aprendre’ls per tal que puguin fer front a la burocràcia i també capacitar-los. . Els joves
d’avui seran els propers polítics, els propers mestres que educaran als més joves a les escoles. Per
aquest motiu és important crear polítiques per empoderar, i permetre’ls participar en la formulació de
polítiques, escoltant i integrant les seves aportacions. Davant la situació de pandèmia i la digitalització,
el diàleg virtual està sent una eina que permet arribar a més joves que viuen fora de les ciutats. Això
ens ha de permetre arribar a tots els joves i no únicament els que tenen idiomes, formacions, que han
viatjat i són conscients de la importància del diàleg intercultural. En conclusió, per dur a terme el diàleg
es necessiten fons, visats per apropar als joves, i inversió en lideratge per impulsar canvis.

En el context actual de deteriorament de la crisi social, la societat civil és una peça clau per activar
aquells espais de participació i col·laboració entre les dues riberes. En 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
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4. La pràctica del diàleg:
testimonis i propostes des del teixit
associatiu mediterrani

una política euromediterrània al servei de la ciutadania. Cristina Mas, periodista, ha preguntat als
ponents quin és el paper del teixit associatiu en el context de pandèmia, que ha fet més urgent la
necessitat de comptar amb societats més inclusives i resilients, i com reforçar-lo.

Driss Khrouz, Director General, Fondation Esprit (Fez).
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En efecte, la pandèmia ha demostrat que el teixit associatiu ha estat la base d’un moviment, dins de
les ciutats, barris, famílies i també entre comunitats d’un país a un altre. No obstant això, també va
mostrar la fragilitat de el teixit associatiu davant l’agreujament de les desigualtats observables davant
l’accés als medicaments, el problema ecològic, la mobilitat, davant la ruptura de relacions i el tancament
de fronteres. També hem vist que les polítiques i institucions públiques sobrepassen a la societat civil.
La globalització, especialment la deslocalització, ha debilitat a les societats. La societat civil no pot ser
eficaç per si sola, ja que estem bregant amb problemes globals i s’ha d’enfortir.
El diàleg intercultural va ajudar realment a consolidar el teixit associatiu de la regió euromediterrània
durant la primera dècada del Procés de Barcelona. Aquest diàleg va permetre generar relacions entre
Orient i Occident, Sud i Nord, permetent molts joves conèixer-se i dialogar, en particular a través
de les xarxes socials i els espais virtuals. Llavors, la interculturalitat, l’intercanvi, el coneixement de
l’altre, el mirall que l’altre ens retorna en relació amb nosaltres mateixos ha permès efectivament el
desenvolupament de moviments associatius, d’aquesta reflexió al voltant de la democràcia els drets
humans fora dels paradigmes polítics tradicionals. No obstant això, en els últims deu anys s’ha prioritzat
l’aspecte polític i econòmic i això ha bloquejat aquesta dinàmica de conèixer els altres i la complicitat
que es pot generar.
Hem d’anar més enllà de la dinàmica actual del diàleg. Sovint els diàlegs comparteixen els mateixos
horitzons de valors i actualment aquest diàleg no ha inclòs als joves que no comparteixen aquesta
identitat euromediterrània. Hem d’integrar la diversitat i pluralitat d’idees i visions de la regió,
especialment la diversitat religiosa.

La interculturalitat és conèixer els altres i veure’ls com són i això ha permès crear un moviment
associatiu i aprendre lliçons sobre drets humans i democràcia. Khrouz a finalitza amb una defensa de
la lluita dels joves i la importància de sumar-los al diàleg intercultural, amb ajut de l’acadèmia quan la
política està bloquejada.

Mercedes Giovinazzo, Directora, Interarts (Barcelona).
Estem davant d’un moment de crisi que qüestiona i posa en risc tot el nostre sistema econòmic, de
benestar, de salut, així com el sistema de governança basat en l’estat de dret, democràcia i drets humans.
A més, també està en risc la llibertat d’associació i d’expressió i el dret d’accés a la cultura i participació
a la vida cultural, un dret fonamental recollit a l’article 27 de la Declaració de drets universals i
constitucionals. Aquesta pèrdua de drets fonamentals afecta la cultura per la poca participació, que
sempre ha estat un factor essencial de desenvolupament humà. Davant d’aquestes problemàtiques, el
sector de la societat civil mostra la seva voluntat de seguir exercint la seva participació a l’acció política.
La crisi actual és com una guerra que afecta el sistema de governança, el tensa i ens canviarà el sistema
de vida al nord de la Mediterrània. La crisi ha posat en perill la participació en la vida cultural ja que no
n’hi ha prou que la cultura sigui oberta i digital. Cal vetllar perquè tothom pugui gaudir de la cultura en
un lloc i un temps definit, que és efímer i difícilment reproduïble, que requereix el contacte i el diàleg
de l’experiència de l’ésser humà. L’aposta digital encara fa més visibles algunes esquerdes existents i cal
responsabilitat social per combatre-les.
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Hi ha un risc de polarització i desigualtat social entre diferents regions. Aquestes desigualtats han de
ser objecte de reflexió i acció política, per part dels actors polítics i de la societat civil. El sector cultural
ha de participar en l’entorn polític i seguir treballant creant espais de diàleg, reflexió i crítica que
permetin donar resposta de tal manera que hi hagi un treball des de l’individu. Des de l’organització
Interarts es promou la cooperació i el treball en xarxa per tal d’avançar cap a aquests objectius comuns.
Preguntada pel paper de la cultura en la creació de la nova mentalitat, diu que no hi ha una resposta
clara a causa de la dependència econòmica del sector públic que té la cultura i el fet que actualment
cal prioritzar l’emergència econòmica i social. Així i tot, remarca que la cultura no es pot aturar, cal
continuar treballant per la creació, la reflexió i el diàleg, que fa que els individus s’impliquin i participin
com a ciutadans crítics, responsables i participatius en la política.

Mohamed El Amrani, President, Azahara (Girona).
La qüestió de la digitalització és una qüestió que requereix un procés de formació i capacitació de la
societat civil perquè al seu torn la societat civil pugui formar les famílies i persones que ho necessiten. En
segon lloc, la societat civil ha de revisar la qüestió de la comunicació i com comunicar en temps de crisi des
de les entitats socials. Finalment, és necessària una col·laboració públic-privada davant la descoordinació
entre l’administració pública, les empreses i la societat civil. Per avançar cap a un futur millor és important
humanitzar la tecnologia, aprendre a comunicar i coordinar-nos en situació de crisi.
Conviure a la Mediterrània
La interculturalitat com a eina de diàleg

Preguntat sobre la visió de la interculturalitat des de la perspectiva de fill de les dues ribes del Mediterrani
i sobre el paper dels joves explica que s’ha de començar a veure i a tractar el jove com a subjecte polític
que pensa, actua i lidera iniciatives i moviments socials. A més, el lideratge juvenil no acostuma a ser
jeràrquic, sinó horitzontal i en xarxa. Pel que fa a la interculturalitat, creu que és un procés curiós pel
fet que diferents processos vitals es barregen sota conceptes com acollida, inclusió i convivència, sense
pretendre naturalitzar la identitat. A les escoles es cau massa sovint en el folklore i en l’estereotipació
de la diversitat. El president d’AZAHARA diu que cal entendre i escoltar, però fins que no s’accepti el
racisme encobert que existeix arreu i aquests joves no tinguin una veu política i comunicativa, les coses no
canviaran. La seva aposta és no limitar-se a coexistir i esforçar-se per construir una única societat plural.

Anis Boufrika, Coordinador de la Xarxa Fundació Anna Lindh We Love
Sousse (Tunísia).
La crisi de la Mediterrània, paradoxalment, sempre ha estat una oportunitat per a l’obertura, per a
una major diversitat cultural i dinamisme, per exemple, crisi per onades migratòries, guerres i crisis
humanitàries. És a través d’aquestes crisis que les poblacions de l’espai Euromed creen i desenvolupen
solucions per sobreviure. La Mediterrània sempre ha jugat el paper de pioner en relació amb totes
aquestes incubadores, experiències humanes de desenvolupament cultural i social. No obstant això,
enfront de l’augment actual de l’extremisme, els valors de pluralisme, la inclusió i el reconeixement són
encara més necessaris i vitals per preservar la civilització i el seu desenvolupament. La Fundació Anna
Lindh juga un paper molt important en el manteniment de la interculturalitat, així com en la promoció i
l’intercanvi entre governants i polítics.
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Explica que a Tunísia la societat civil treballa en paral·lel amb les autoritats per contribuir al sistema
sanitari i administratiu, i per tant aquests actors són pioners i els més aptes per contribuir a l’espai
euromediterrani malgrat els problemes de mobilitat. Cal recuperar el diàleg intercultural i fer que torni
a les universitats, perquè és una de les grans víctimes de la covid-19. La presència digital és una solució,
però no deixa de ser un intercanvi empobrit. També serà necessari treballar amb les diferents autoritats
per afrontar el terreny i desenvolupar el sistema sanitari i administratiu. Per a això és fonamental trobar
solucions al problema de la mobilitat a la Mediterrània, que és un principi de drets humans, però no
permet que activistes, joves i dones circulin i intercanviïn.
Preguntat per l’herència de la Primavera Àrab, diu que la “dignitat” ressona però ha pres diferents
formes en aquests onze anys. La revolució era a favor de la dignitat però també en contra de la guerra,
la fam o la marginalització. Ara bé, les crisis, la guerra i moltes polítiques frenen la interculturalitat i
fomenten la negació de l’altre. És per això que cal donar suport als joves i les dones, que continuen
lluitant per la seva emancipació. Actualment, la societat tunisiana s’obre a les noves tecnologies i les
associacions han d’evolucionar cap a una lògica digital, amb eines avançades que atreguin el jovent. Els
valors de reconeixement, dignitat i pluralitat permeten arribar a acords i fomenten la interculturalitat
i quan les dones lideren i tenen iniciativa baixa la barbàrie i l’extremisme. Boufrika creu que els joves a
Tunísia viuen la interculturalitat de manera renovada. Pel que fa al concepte d’identitat, remarca que a
la Mediterrània no és única sinó plural i que per això no es pot parlar del sud com si fos homogeni, cosa
que segons ell al nord es fa molt.

5. Llançament de la Marató Virtual per
al Diàleg de la Fundació Anna Lindh
Nabil Al Sharif, director executiu, Fundació Anna Lindh (Alexandria) presenta una nova iniciativa
llançada per la Fundació que té com a fi convidar a les xarxes de la societat civil, operadors culturals,
líders d’opinió, educadors, think tanks, universitats, socis, joves i dones a reflexionar al voltant de les
tendències interculturals. La marató virtual tractarà temes que analitzin les orientacions futures de
les relacions euromediterrànies. El seu programa emfatitza la rellevància del diàleg intercultural per
a la sostenibilitat de les finances Euromed, el creixement econòmic, la cohesió social, l’intercanvi i la
mobilitat del desenvolupament juvenil i la igualtat de gènere, els mitjans de comunicació i les xarxes
socials per contrarestar els estereotips, la societat civil i l’empoderament, l’educació intercultural,
l’intercanvi virtual i la investigació. Les orientacions futures apunten a fomentar una ciutadania
intercultural que opti per eines digitals i una recuperació verda de la crisi de la covid-19.
Josep Ferré destaca la importància dels Fòrums organitzats per la Fundació Anna Lindh, plataformes a
les quals acudeixen més de 1000 participants de tots els països de la regió intercanviant coneixements
i pràctiques.
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Cristina Mas, remarca que hi ha desafiaments comuns en les societats euromediterrànies i que la
societat civil fa servir eines comunes per organitzar-se i donar respostes. Els mitjans de comunicació
són un factor important per donar visibilitat a aquests reptes i eines. Els mitjans de comunicació no
sempre són visibles però tenen més poder del que sembla, perquè tenen la possibilitat d’acostar-nos o
allunyar-nos.
Hajar El Hawari afegeix que les dones i els joves aporten també narratives alternatives i no són
objectes d’inclusió sinó subjectes d’acció. Hem d’incloure els més joves perquè puguin acostar-se a les
diferències des de la curiositat i no des de la por, de tal manera que puguin sentir que ser diferent és
una cosa positiva.

6. Conclusions

Tots coincideixen que el Procés de Barcelona té el mèrit d’haver creat diàleg. Però després de 25 anys,
els contextos són diferents, i hi ha nous reptes i escenaris marcats per conflictes violents. Entre ells
es destaca la guerra de Síria, els populismes, els camps de refugiats i les morts a la mar Mediterrània
que ens uneix. Catalunya, compromesa amb la vida i llibertats fonamentals, vol seguir formant part de
la resposta d’acollida, acollint persones refugiades i superant les fronteres amb una governança més
flexible i més àgil.
Afirmant que l’intercanvi ens enriqueix, el conseller destaca tres idees per millorar el diàleg:
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Bernat Solé conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència conclou aquesta jornada
amb noves recomanacions i compromisos per seguir endavant en base a les aportacions i marcar el camí
cap a on volem anar i com hi volem arribar. Afegeix que en aquests conjunts de converses, organitzats
per institucions que garanteixen i fomenten el diàleg, es recullen idees que ens permeten identificar les
orientacions futures, saber cap a on volem anar i com avançar conjuntament.

La ciutadania mediterrània com a concepte clau per tornar a posar en l’agenda la qüestió dels
drets i llibertats compartides entre el nord i el sud. Crear una comunitat mediterrània innovadora
i inclusiva en la qual es promogui la democràcia, l’Estat de Dret i el Bon Govern. Aquests valors
han de guiar les actuacions i diàlegs en l’àmbit de la Mediterrània per avançar cap a un model de
desenvolupament transformador, solidari que fomenti el paper de la societat civil. Un model en el
qual els joves i dones generin aquest canvi.
Noves perspectives i noves mirades sobre la convivència: Construir un “nosaltres” no és només
donar la benvinguda sinó aprendre a conviure, saber qui som, una societat inclusiva que interactua
i valora la diversitat és una societat que permet construir un sentiment de pertinença, un vincle
amb el nosaltres conjunt i que posa les bases per a l’exercici d’una ciutadania plena i compromesa.
En aquest sentit s’ha de treballar per a un acord europeu que permeti compartir experiències i
promoure que aquesta missió intercultural s’apliqui a través de les polítiques de diferents territoris.
Esmenta un projecte de cooperació amb MedCities a Tunísia Marroc i Líbia, reforç de capacitació
dels ajuntaments en polítiques socialment innovadores de promoció de la participació i inclusió de
grups vulnerables com els joves i els migrants.
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Reforçar l’agenda intercultural en espais de diàleg i de lluita contra el racisme, els extremismes
violents i la xenofòbia i donar suport a l’intercanvi entre les escoles i la comunitat educativa.

“Connectar-se, mirar-se, i compartir vides a través del diàleg” d’aquesta manera,
es conclou aquesta jornada amb la intenció de seguir treballant per crear
societats més justes i igualitàries, sostenibles i responsables, garants de la pau i
dels drets humans.
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Annex. Participants
> NABIL AL SHARIF

DIRECTOR EXECUTIU, FUNDACIÓ ANNA LINDH
El Dr. Nabil Al-Sharif fou director executiu de la Fundació Anna Lindh per al
Diàleg entre Cultures, exsenador, ambaixador, ministre i defensor del diàleg
intercultural.
Amb una àmplia experiència en l’administració pública, que inclou càrrecs com
ministre d’Afers dels Mitjans de Comunicació i portaveu del Govern del Regne
Hashemita de Jordània i membre de la Cambra Alta del Parlament de Jordània.
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Al-Sharif també va prestar els seus serveis al servei exterior de Jordània en
qualitat d’Ambaixador al Marroc, Mauritània i Senegal. Anteriorment, Al-Sharif
també va treballar com a redactor cap del diari Ad-Dustour, que és un diari en
llengua àrab a Jordània. També va ser editor cultural d’un diari local jordà i va
escriure extensament, tant en àrab com en anglès, sobre la necessitat de millorar
el diàleg intercultural.
El Dr. Al-Sharif va obtenir el seu doctorat i màster en literatura anglesa a la
Universitat d’Indiana, als EUA. També va ser professor a tres universitats
jordanes durant diversos anys.
El Dr. Nabil Al-Sharif va morir el 6 de març de 2021. Descansi en pau.

> HAJAR ALHAWARI

ENCARREGADA DE L’ASSOCIACIÓ AZAHARA A BARCELONA
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Hajar AlHawari és una jove de 21 anys, estudiant dels graus en Ciències
Polítiques i Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, s’encarrega de la
delegació a Barcelona de l’Associació Azahara, des d’on ha impulsat un projecte
en Lideratge comunitari per a dones de la zona rural de ChefChaouen, al
Marroc. A més, també és sòcia de Deba-t.org i forma part de la Clínica Jurídica
de la Universitat Pompeu Fabra.

> TAHAR BELL JELLOUN

ESCRIPTOR (PARÍS – TÀNGER)
Novel·lista i poeta nascut a Fes (el Marroc) l’any 1944. Les seves obres han estat
traduïdes a més de trenta idiomes. Des dels 6 anys va assistir a un col·legi bilingüe
franco-marroquí. Va començar a estudiar Filosofia a la Universitat Mohamed
V a Rabat, però va haver d’abandonar-los en ser sospitós d’haver organitzat
manifestacions d’estudiants i a causa d’aquesta acusació va haver d’assistir
durant dos anys a un camp disciplinari de l’exèrcit. Després de ser alliberat, va

reprendre els seus estudis i va començar a treballar de professor. Més tard,
gràcies a una beca, es va traslladar a França per a especialitzar-se en psicologia.
Va escriure el seu primer poema, L’aube donis dalles, durant la seva captivitat en el
camp disciplinari i el va publicar l’any 1968 a la revista Souffles.
També va publicar el poemari Hommes sous linceul de silence (1971). Va escriure
la seva primera novel·la, Harrouda, l’any 1973, on pot veure’s reflectida la seva
visió de la cultura islàmica.
Algunes de les seves obres, com La réclusion solitaire (1976), van ser adaptades al
teatre. A més, també va escriure novel·les pedagògiques com El racisme explicat
a la meva filla (1997), que va obtenir un gran èxit internacional, arribant a ser
traduït a més de trenta idiomes (entre ells l’esperanto).
Font: Casa Àfrica

> ANIS BOUFRIKA

COORDINADOR DE XARXA, FUNDACIÓ ANNA LINDH
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Llicenciat en Economia Internacional, Desenvolupament, Emprenedoria i Esperit
Empresarial Creatiu. Es va incorporar al Banc Africà de Desenvolupament l’any
2007 com a responsable de l’elaboració, supervisió i coordinació de la base de
dades d’ONG del banc.
L’any 2011, va crear l’associació We Love Sousse, una associació juvenil
multidisciplinària. Els programes implementats per We love Soussetenen tenen
per objectiu satisfer les necessitats de les poblacions afectades per crisis socials
i/o econòmiques o fins i tot culturals. Una vegada llançada, multiplica les reunions
i desenvolupa la idea de crear amb diversos actors de la societat civil tunisiana
i àrab la xarxa d’associacions “we love” que es va crear oficialment el febrer de
2012 amb l’ajuda de 10 associacions “we love” en 6 països diferents.
L’any 2012 va ser triat líder de la xarxa tunisiana de la Fundació Anna Lindh i
actualment coordina diverses associacions a tot el país. L’any 2015, llança la seva
pròpia caixa de desenvolupament a través de la qual gestiona diversos projectes
i proporciona formació i coneixements especialitzats sobre el desenvolupament
sociocultural i socioeconòmic i la governança, així com diversos altres
coneixements especialitzats en diferents camps.

> MOHAMED EL AMRANI

Mohammed El Amrani (Xauen, 7 d’octubre de 1992) és un emprenedor,
comunicador i activista social català d’origen marroquí. Va néixer a Xauen, però
des dels tres anys (1995) viu a Roses. L’any 2008 va quedar finalista del premi
Ficcions amb la novel·la La flor de la vida. El 2007 col·laborava al Setmanari
L’Empordà, a Empordà Televisió, i al programa Anem de tarda de Ràdio 4d e
Radio Nacional d’Espanya. El 2009, amb només 17 anys, va crear la Xarxa de
Convivència, una plataforma social que vol revolucionar la manera d’entendre la
convivència i la cohesió social i que aposta per generar nous referents entre els
joves musulmans catalans. També és president de l’Associació per a la cooperació
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PRESIDENT, AZAHARA (GIRONA)

al desenvolupament AZAHARA, una entitat amb seu a Salt que impulsa una gran
xarxa de ciutats, empreses i persones per a la transformació social global.
El 2013 va rebre el Premi Jove Emprenedor Social per la Universitat Europea de
Madrid i la International Youth Foundation, el 2014 va rebre el Premi de la categoria
social de la Fundació Princesa de Girona i el 2016 un dels premis d’Actuació
Cívica de la Fundació Lluís Carulla. També és membre dels Consells Assessors de
la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona. d’Adolescents.
cat i de projectes contra el bullying de la Fundació Futbol Club Barcelona.
Font: Viquipèdia

> ESMAT ELSAYED
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COFUNDADORA, YOUNG MEDITERRANEAN VOICES (CAIRE)
L’Esmat és una graduada del Col·legi d’Europa amb un mestratge en Estudis
Interdisciplinaris Europeus centrada en la Política Europea de Veïnatge. També
té un màster conjunt Erasmus Mundus en Migració Euromediterrània i Mediació
Intercultural; un màster en Estudis Internacionals Europeus Avançats; i una
llicenciatura en Comunicació Estratègica i Mitjans de comunicació de Masses.
La seva recerca se centra en la integració europea i la lluita contra l’extremisme
violent i els discursos d’odi contra les minories, i ha escrit tres tesis de mestratge
centrades en els discursos d’odi, els discursos d’exclusió política, la islamofòbia i
el sorgiment de la alteritat a Europa.
A més de la seva experiència acadèmica, l’Esmat és una activista juvenil des de
2008, cofundadora de dues iniciatives de lideratge i debat juvenil (Eyouth &
Debat for Life) a Egipte en col·laboració amb la USAID i el Departament d’Estat
dels Estats Units al Caire. A més, Esmat és cofundadora del projecte Young
Arab Voices Debate i del programa Young Mediterranean Voices, gestionat per la
Fundació Anna Lindh del Consell Britànic i finançat per la Comissió Europea.
Ha facilitat/moderat 72 cursos de capacitació, conferències, sessions virtuals i
tallers sobre el debat i el diàleg com a eines per a la resolució de conflictes i la
mediació intercultural.
Esmat té nou anys d’experiència en la promoció de la joventut en l’àmbit
euromediterrani i de la UE-Àfrica.
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> MERCEDES GIOVINAZZO

DIRECTORA, INTERARTS (BARCELONA)
Directora d’Interarts, una ONG especialitzada en la cooperació cultural
internacional i presidenta de la Biennal de Joves Artistes d’Europa i del
Mediterrani - BJCEM.
Llicenciada en Arqueologia (Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, Itàlia) i un
màster en Gestió de les Arts (École Supérieure de Commerce de Dijon, França).
Els llocs anteriors al càrrec actual inclouen: directora de Serveis i sotsdirectora de
Serveis al Client, Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona; administradora de
la Divisió de Cultura i Patrimoni Cultural i Natural, Consell d’Europa, Estrasburg;

directora del Mastère Européen Management donis Entreprises Culturelles, École
Supérieure de Commerce de Dijon; membre de la Junta Directiva del Teatre
di Roma (2013- 2016); presidenta de Culture Action Europe (2008-2015);
presidenta de la Plataforma “Accés a la cultura”, Comissió Europea (2008-2011).
Va dirigir la campanya mundial en favor de la cultura en els SDG de 2030.

> DRISS KHROUZ

DIRECTOR GENERAL, FOUNDATION ESPRIT (FÈS)
El professor Driss Khrouz és ex director de la Biblioteca Nacional del Regne
del Marroc, professor d’Ensenyament Superior en Ciències Econòmiques a la
Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials - Universitat Mohamed
V-Agdal - Rabat, membre del Consell d’Administració de l’Institut Real de la
Cultura Amazigh (IRCAM), secretari General del Groupement d’Etudes et de
Recherches sud la Méditerranée (GERM), Rabat, dirigent de la Xarxa marroquina
de la Fundació Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures fins a finals de 2011,
membre del Comitè Consultiu Internacional “Memòria del Món” de la UNESCO
i President de l’Associació “Sota el signe de Ibn Rochd”. Des de juliol de 2017,
ocupa el càrrec de director general de la Fundació Esperit de Fes i del Festival
de Música Sacra.
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Font: Economie – HEM Research Center

> CRISTINA MAS
PERIODISTA

Periodista de la secció d’internacional del diari ARA.
Ha cobert les revoltes àrabs del 2011, Palestina, el Marroc, Tunísia, el Líban,
Turquia i Grècia, on va cobrir tant la crisi de l’euro com la dels refugiats.
Ha realitzat reportatges sobre les migracions a la Mediterrània a bord del vaixell
de l’ONG Open Arms a la ruta central de migracions de la Mediterrània i també
a la frontera entre Marroc i Espanya. És membre de la coordinadora Mitjans en
Lluita.

> JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMÈNEC

José Enrique Ruiz-Domènec (Granada, 1948) és historiador i un dels més
prestigiosos medievalistes espanyols, deixeble (i amic) dels mestres de
l’Escola dels Annales Georges Duby i Jacques Le Goff, que van acostar la
història a la vida quotidiana. Català d’adopció, catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, és abans de res un ciutadà europeu, que ha donat
classes durant molts anys a París. El seu llibre Europa. Les claus de la seva
història és una referència i l’ha convertit en un dels savis de la història
de el continent. És autor de molts altres assajos i també exerceix una
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CATEDRÀTIC DE CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA,
UAB (BARCELONA)

important tasca de divulgació com a editor de National Geographic Història.
Font: El Pais

> NAYLA TABBARA

VICEPRESIDENTA, AYDAN FOUNDATION (BEIRUT)
La Dra. Nayla Tabbara és vicepresidenta de la Fundació Adyan, directora de
l’Institut de Gestió de la Ciutadania i la Diversitat i membre fundador de Adyan,
Fundació per a la Diversitat, la Solidaritat i la Dignitat Humana. També és
copresidenta de Religions per la Pau. És doctora en Ciències de les Religions per
la Ecole Pratique donis Hautes Etudes (Sorbona-París) i la Universitat Saint Joseph
(Beirut) i és professora universitària d’Estudis Religiosos i Islàmics.
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També copresidenta de Religions per la Pau, copresidenta de Religions per
la Pau, teòloga musulmana i professora universitària en Ciències Religioses i
Islàmiques.
Les seves recerques i publicacions són sobre el comentari alcorànic, el sufisme,
les dones a l’islam i la teologia de les religions i el diàleg. Té publicacions en els
camps de la teologia islàmica d’altres religions, el feminisme islàmic, l’educació
sobre la diversitat interreligiosa i intercultural, l’exegesi alcorànica i el sufisme.
També treballa en manuals d’educació per a la diversitat en entorns formals
(educació escolar i universitària) i no formals. Ha rebut la Medalla d’Or del
Renaixement francès (2019), així com l’Esment Especial del Jurat del Premi
Jacques Hamel (2019), el Premi Ecritures et Spiritualités (2019).

> MOHAMED TOZY

DIRECTOR, ESCOLA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA DE RABAT (CASABLANCA)

Conviure a la Mediterrània
La interculturalitat com a eina de diàleg

Professor de la Universitat Hassan II de Casablanca i de Sciences-Po, Aixen-Provence, França. Investigador del Laboratori Mediterrani de Sociologia
(Maison méditerranéenne donis sciences de l’homme) i director del Centre
Marroquí de Ciències Socials de la Universitat Hassan II, és també professor
convidat en la Universitat de Nova York, Sciences-Po París, la Universitat
Autònoma de Madrid i la Universitat de Venècia. Treballa com a expert
per a moltes institucions com el Real Institut d’Estudis Estratègics, el Banc
Mundial, etc. És autor de Monarchie et Islam politique, Presses de Sciences-Po
Font: World Policy Conference

> RICARD ZAPATA-BARRERO

PROFESSOR TITULAR AL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS,
UPF (BARCELONA)
Ricard Zapata és professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials
de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona-Espanya). Director del GRITIM-UPF
(Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració) i del màster en Estudis
sobre Migracions. També és membre del Consell d’Administració de la Xarxa
Europea IMISCOE (Migració Internacional i Cohesió Social a Europa) i presideix

el Comitè d’Afers exteriors. Actualment és coordinador de EuroMedMig (Xarxa
Euromediterrània de Recerca sobre la Migració) i de la Xarxa Jean Monnet
EUMedMi “Mapping European Mediterranean Migration Studies”. A més, és
membre dels consells editorials de diverses revistes acadèmiques i contribueix
ocasionalment als debats sobre mitjans de comunicació i polítiques.
Les seves línies de recerca s’ocupen de qüestions contemporànies de la
democràcia liberal en contextos de diversitat, especialment la relació entre
democràcia, ciutadania i immigració. Promou el coneixement interdisciplinari
sobre la immigració, combinant la teoria i els estudis de cas, i segueix enfocaments
contextuals, conceptuals i interpretatius. Les seves conclusions sempre tracten
de contribuir als canvis socials i polítics, i a l’enfocament europeu i mediterrani
en els estudis sobre la migració. Actualment treballa en Migració al Mediterrani,
Ciutats de Migració i en el desenvolupament del Paradigma de la Ciutadania
Intercultural.
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Entitats membres de DIPLOCAT
Institucions públiques i entitats municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona

- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Conselh Generau d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

Entitats de l’àmbit empresarial
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- Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
(PIMEC)

- Confederació de Cooperatives de Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

Entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu
- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)

- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics
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- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

- Universitat de Vic · Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)

