
 

 

 

 

CAP A BARCELONA +25: Tendències globals i reptes 
estratègics a la Mediterrània  

Dimarts, 12 de febrer de 2019 

Sala de Reunions de la Capella dels Infants Orfes, CIDOB. Elisabets 24, 08001 Barcelona 
Organitza: CIDOB en el marc del Fòrum Catalunya Mediterrània impulsat per la Generalitat de Catalunya   

 
 
Objectiu i metodologia  
 
Aquest seminari, en el marc del Fòrum Catalunya Mediterrània impulsat per la 
Generalitat de Catalunya, forma part de l’Estratègia Mediterrània “MedCat 2030”, en fase 
d’elaboració, i del Pla d´Acció MedCat 2019-2022. El títol “Cap a Barcelona +25” evoca 
els 25 anys de la conferència de Barcelona i, per tant, forma part d’un treball preparatori 
de la celebració dels vint-i-cinc anys de la Declaració de Barcelona i mostra un 
compromís amb l´esperit que la va impulsar. 
 
En aquesta sessió es reunirà a un grup d’experts i es seguirà un marc de discussió 
estructurat en tres nivells: (1) identificació de les principals tendències globals en àmbits 
clau (2) valoració del seu impacte i manifestació en l’espai mediterrani i (3) l’impacte 
sobre Catalunya i el marge d’incidència d’aquesta. Per tant, en aquest exercici de 
prospectiva es valoraran riscos i oportunitats a la regió però també es perfilaran 
prioritats, recomanacions i instruments.  
 
Abans de la trobada CIDOB preparà i circularà un document que inclourà un esbós dels 
temes a discutir i una sèrie de preguntes per guiar la discussió i que abordaren aquests 
tres nivells: tendències globals, reptes pel Mediterrani i com influeixen a Catalunya. 
Cadascun dels àmbits temàtics serà introduït per diferents experts en la matèria i donarà 
lloc a una discussió per part de tots els convidats a aquesta sessió de treball. El resultat 
serà un informe executiu preparat per CIDOB que serà prèviament compartit amb els 
participants a aquest seminari. 
 
Estructura de la discussió 
 
9.30-10h Benvinguda i context de la jornada 
 Pol Morillas, director, CIDOB 

Mireia Borrell, directora General de Relacions Exteriors, Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de 
Catalunya 

 
 Presentació de l’Estratègia Mediterrània MedCat 

Gemma Aubarell, responsable d’Estratègia Mediterrània i Xarxes, 
Direcció General de Relacions Exteriors, Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya 

 



 

 

 
Presentació del seminari 
Eduard Soler, investigador sènior i coordinador científic de MENARA, 
CIDOB  

 
10-11.30h  Demografia, canvi climàtic i energia 

Cap a una mobilitat segura i ordenada? Creixement de població, joventut i 
envelliment, moviments migratoris i urbanització.  
Cap a una agenda de resiliència climàtica i transició energètica?   
Recursos naturals, estrès hídric, desertificació i impacte de les energies 
renovables  
 
Introdueixen el debat:  
Andreu Domingo, sots-director, Centre d’Estudis Demogràfics  
Marie Vandendriessche, investigadora, ESADEGEO 

 
11.30-12h  Pausa cafè 
 
12-13.30h  Desigualtats i fragmentació    

Cap a una agenda de cohesió i inclusió? Desigualtats econòmiques, 
territorials i generacionals 

 Cap a una agenda de reconstrucció i reconciliació.  
  
 Introdueixen el debat:  
 Pamela Urrutia, investigadora, Escola de Cultura de Pau, UAB 
 Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB 
 
13.30-14.30h  Dinar 
 
14.30-16h  Globalització, canvis en l’ordre global i relacions de poder  

Cap a una regió innovadora i integrada? Integració regional i cadenes 
globals de valor 
Cap a un món post-occidental? L’impacte de l’ascens o retorn de Xina, 
l’Índia i Rússia. Àfrica com a prioritat i punt d’anclatge. 

  
 Introdueixen el debat:  

Àlex Ruiz, economista, Departament de Macroeconomia de l’Àrea de 
Planificació Estratègic i Estudis, CaixaBank 
Eduard Soler, investigador sènior i coordinador científic del projecte 
MENARA, CIDOB 

 
16-16.30h  Conclusions 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Participants convidats (llistat provisional): 
 
Albarello, Michela. CCOO (tbc) 
Albinyana, Roger. IEMed 
Armadans, Jordi. Fundipau 
Aubarell, Gemma. Generalitat de Catalunya  
Barba, Oriol. MedCités 
Borrel, Mireia. Generalitat de Catalunya 
Bourekba, Moussa. CIDOB 
Burguete, Víctor. Banc Sabadell 
Claret, Andreu. Periodista 
Domingo, Andreu. Centre d’Estudis Demogràfics 
Feixa, Carles. UPF  (tbc) 
Feliu, Laura. UAB 
Ferré, Josep. IEMed (tbc) 
Fernández de Losada, Agustí. CIDOB 
Garcés, Blanca. CIDOB 
Ghilès, Francis. CIDOB 
Grasa, Rafael. UAB 
Herbolzheimer, Kristian. ICIP  
Lemkow, Louis. UAB (tbc) 
Mañé, Aurelia. UB 
Masllorens, Xavier. ICIP 
Miravent, Carles. Gas Natural (tbc) 
Morillas, Pol. CIDOB 
Pinyol, Gemma. Instrategies/GRITIM  
Queralt, Arnau. director del CADS 
Rivera, Adrià. IBEI   
Ruiz, Àlex. Caixabank 
Sala, Cristina. CIDOB 
Sánchez, Elena. CIDOB 
Seroo, Onno. Universitat Ramon Llull-Blanquerna 
Soler i Lecha, Eduard. CIDOB 
Urrutia, Pamela. Escola de Cultura de Pau 
Vandendriessche, Marie. ESADEGEO 
Vidal, Lurdes. IEMed 
Woertz, Eckart. CIDOB 
     
 


