CONTRIBUCIONS DE L’IEMed AL PACTE PER BARCELONA
La missió de l’IEMed, com a think tank i centre de diplomàcia pública expert en relacions
euromediterrànies, requereix una intensa activitat de dinamització d’actors del món acadèmic i de la
societat civil per a fomentar la seva participació activa en el debat públic, la presa de decisions i el
disseny de polítiques públiques. Alhora, la promoció i aprofundiment del treball en xarxa és, des de fa
temps, una línia estratègica transversal de l’IEMed que parteix de la convicció que aquesta Mediterrània
complexa requereix de la suma dels esforços, ja sigui del món acadèmic i del pensament, de la societat
civil i dels moviments socials o bé de l’àmbit institucional i de la decisió política.
Així doncs, l’IEMed lidera des de Barcelona una sèrie de xarxes que cobreixen diferents àmbits de relació
entre els països del Nord i el Sud de la Mediterrània. Entre elles destaquen a nivell de think tanks,
EuroMeSCo, principal xarxa regional sobre polítiques euromediterrànies, de desenvolupament
socioeconòmic i de seguretat i la xarxa Med Think 5+5 que aporta coneixement acadèmic als governs del
Diàleg 5+5 de la Mediterrània Occidental. En els àmbits social i cultural, destaquen la xarxa espanyola de
la Fundació Anna Lindh (ReFAL) de promoció del diàleg intercultural, especialment entre joves, i la xarxa
Fundació de Dones Euromediterrànies centrada en defensar els drets de les dones i la igualtat de gènere
a la regió.
L’IEMed el posa a disposició del Pacte per Barcelona aquest bagatge de més de 30 anys i proposa les
següents contribucions:
Impulsar el debat sobre humanisme tecnològic amb dimensió mediterrània
Els països de la conca mediterrània comparteixen característiques, inquietuds i valors que fan que es
donin les condicions per a explorar i projectar que una altra tecnologia possible, més humana, més justa,
inclusiva, segura i sostenible. El 70% de la població de regió mediterrània, de 500 milions de persones, té
menys de 30 anys -nativa digital-, el que la converteix en una de les regions més joves del món. Existeix
una gran complementarietat sud/nord i un gran potencial per a redescobrir el paper de la regió com a
eix tecnològic a l’era digital que proporcioni noves oportunitats per a les societats mediterrànies. Cal
que Barcelona projecti una posició activa en aquest àmbit dins la seva àrea natural d’influència.
Es proposa la posada en marxa d’una sèrie d’iniciatives amb la participació de representants de
l’acadèmia, empreses de tecnologia, organitzacions socials i administracions de les dues riberes de la
Mediterrània per tal de promoure i impulsar el debat de l’humanisme tecnològic en clau euromed.

Potenciar la capitalitat mediterrània de Barcelona com a projecció activa en el context internacional
Al novembre de 2020 es commemoren els 25 anys del Procés de Barcelona d’Associació
EuroMediterrània. El context actual de pandèmia i l’horitzó de les noves perspectives financeres estan
suposant un replantejament molt substancial de les prioritats a la regió. Ens trobem en un moment
crucial per a comprendre i repensar noves dinàmiques, reptes i oportunitats emergents a l’espai
euromediterrani prenent com a referència els encerts, però també les ineficàcies i limitacions, del que
s’ha fet fins ara i incorporant els ens locals i les entitats subnacionals com actors protagonistes d’aquest
nou model de relacions, que ha d’estar basat en els principis de l’Agenda 2030.
La capitalitat mediterrània de Barcelona s’ha de fer evident tant a nivell internacional com a nivell local.
Així, es proposa l’organització d’espais d’interacció i reflexió a nivell Euromed entre diferents actors –
institucionals/socials/acadèmics- entorn als principals reptes de les nostres societats en estreta
col·laboració amb Medcities, Cidob i la Unió per la Mediterrània.
Igualment, es proposa contribuir a l’edició d’enguany de la Biennal de Pensament Obert a través de la
organització en un espai emblemàtic de l’Ajuntament d’una reflexió intercultural dins l’eix “Democràcia i
Diversitat” entorn al futur a la Mediterrània, així com altres activitats de caràcter cultural i artístic.
Promoure la interculturalitat entre joves a través de la participació activa d’entitats locals
Una de les principals conseqüències de la COVID-19 a casa nostra ha estat l’augment de les desigualtats
que han agreujat encara més la situació de vulnerabilitat d’una part de la ciutadania catalana d’origen
immigrant i de joves en risc d’exclusió. D’altra banda, les entitats de la societat civil que treballen
activament i de manera compromesa per lluitar contra les desigualtats socials, trencar els estereotips i la
creació de ciutadania s’han vist també molt impactades per la pandèmia. L’IEMed ha desenvolupat
programes d’educació intercultural que han comptat amb la participació activa d’aquests dos col·lectius
per tal de promoure societats democràtiques, igualitàries, inclusives i resilients
En el marc de les prioritats de convivència intercultural i cohesió social del “Programa Bcn Acció cultural”,
es proposa la realització d’accions interculturals de caràcter educatiu i artístic en centres cívics o similars
que posin en valor la riquesa de la diversitat cultural existent a la nostre ciutat i els valors que compartim.
Posar en valor la creativitat artística d’orígens diversos mediterranis a l’espai públic de Barcelona
En la situació actual és important que la ciutat recuperi el seu dinamisme i tornar a portar entusiasme als
carrers d’una Barcelona que sempre s’ha caracteritzat per ser vital, rica i mediterrània. En aquest sentit
convé promoure propostes culturals, lúdiques i festives en espais públics oberts, aprofitant entre d’altres
iniciatives com la dels itineraris segurs o bé en equipaments culturals que permetin el distanciament social,
que posin en valor la vocació intercultural de la ciutat i creïn espais d’interacció positiva entre els seus
ciutadans. L’IEMed disposa d’experiència en l’organització d’aquest tipus de formats a través dels cicles de
Músiques de la Mediterrània organitzats amb l’Ajuntament i altres iniciatives anàlogues.
Es proposa l’organització de concerts de format reduït destinats a un públic principalment familiar amb
musics de diferents procedències de la Mediterrània instal·lats a la nostra ciutat que fusionen sons
occidentals, magribins i orientals amb un denominador comú: la Mediterrània.

