Amb motiu del 25è aniversari del procés
de Barcelona, el Govern de Catalunya
impulsa Mediterrània+25, una sèrie
d’iniciatives, debats i fòrums per abordar
qüestions i propostes destinades a
difondre i renovar l’òptica de les relacions
euromediterrànies. L’objectiu consisteix
a apropar el projecte mediterrani a la
ciutadania, promoure els intercanvis entre
els actors del nord i del sud i proposar
idees per a una agenda mediterrània
renovada a Europa.
En col·laboració amb actors, xarxes
i organitzacions euromediterrànies,
la Generalitat de Catalunya promou
diferents activitats: els Diàlegs+25, que
han tingut lloc del juny a l’octubre de
2020, i els Fòrums Mediterrània+25,
que es realitzaran al novembre
i desembre del 2020. A més, a partir
del setembre es publica un número
monogràfic de la revista IDEES (núm. 51),
"Una nova visió per al Mediterrani".
Pel que fa als Fòrums Mediterrània+25,
el Govern català contribuirà activament
en les diferents reunions regionals que
promouen tant les diferents institucions

i organismes com el Secretariat General
de la Unió pel Mediterrani. A més,
impulsarà accions que encoratgin i facilitin
els programes, les xarxes i els intercanvis
entre actors de la societat civil de les
ribes del Mediterrani, amb l’objectiu
de reforçar el paper de la governança
multinivell en aquesta regió.
La Mediterrània és una de les regions del
món més vulnerables als impactes de
l’escalfament global, ja que s’escalfa un
20% més ràpid que la mitjana mundial.
L’emergència climàtica ha agreujat
els reptes i problemes ambientals ja
existents a la conca mediterrània, causats
per la combinació de canvis en l’ús
del sòl, l’augment de la contaminació
i el deteriorament de la biodiversitat
(MedECC, 2019). Recentment, la joventut,
preocupada pel seu futur en un planeta
amb temperatures més altes i conscient
de que haurà de suportar una càrrega
desproporcionada dels impactes més
devastadors del canvi climàtic, ha sortit
als carrers per tal de demanar als governs
accions més contundents per afrontar
l’emergència climàtica. Per primera
vegada, aquest moviment liderat per

joves ha demostrat una acció climàtica
coordinada arreu del món i amb grans
nombres de participació, que ha donat
forma al debat sobre canvi climàtic.
D’acord amb el compromís que té
la Generalitat de Catalunya amb els
reptes globals, l’agenda climàtica a
la Mediterrània i el foment del paper
de les persones joves com a agent
de transformació social, es planteja
l’organització d’un gran fòrum: Fòrum
Virtual Joves i Clima a la Mediterrània+25,
que tindrà lloc en format telemàtic del
9 al 11 de desembre de 2020.
Els idiomes del Fòrum seran el francès
i l’anglès amb traducció simultània. El
català i el castellà seran llengües passives.

Organitza:

Amb la col·laboració de:
Comissió Intermediterrània – Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CIM – CRPM) i el seu Consell de Joventut CIM, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, Fòrum de Dones del Rif, Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM), Govern Regional de Sousse, Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed), MedCities, NovAct, Servei Civil Internacional de Catalunya, Unió pel Mediterrani (UpM) i la Xarxa "Mediterranean Youth Climate
Network" (MYCN).

10 h
Benvinguda institucional

→ Georgina Oliva, secretària d'Infància,
Adolescència i Joventut
→ Elisabet Nebreda, secretària d'Acció
Exterior i de la Unió Europea

10.15 – 12 h
Conferència inaugural

Taula rodona en la qual participaran
totes les entitats dinamitzadores
catalanes, euro-mediterrànies i del sud.
Introducció de cada taller.

16 – 18 h
Tallers (simultanis)

→ Activisme, moviments socials
i societat civil
→ Ciutats, joves i sostenibilitat
→ Digitalització i solucions innovadores
per a l’emergència climàtica
→ Economies transformadores
→ Incidència en la presa de decisions
→ Justícia global, migració i gènere

10 – 12 h
Tallers (simultanis)

→ Activisme, moviments socials
i societat civil
→ Ciutats, joves i sostenibilitat
→ Digitalització i solucions innovadores
per a l’emergència climàtica
→ Economies transformadores
→ Incidència en la presa de decisions
→ Justícia global, migració i gènere

12.30 – 14.30 h
Sessió «ARTivisme»*

També hi haurà una sessió específica
sobre ARTivisme: Cultura, art i medi
ambient per ajudar a prevenir i superar
l’aïllament provocat per la pandèmia de
la COVID-19 a través de l’acció de la
societat civil. En temps d’emergència
climàtica, econòmica, social i sanitària a la
Mediterrània, és necessària la resistència
ciutadana, i sobretot dels i les joves.
Dinamitza: Fundació Assemblea de
Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani

16 – 18 h
Tallers (simultanis)

→ Activisme, moviments socials
i societat civil
→ Ciutats, joves i sostenibilitat
→ Digitalització i solucions innovadores
per a l’emergència climàtica
→ Economies transformadores
→ Incidència en la presa de decisions
→ Justícia global, migració i gènere

10 – 12 h
Taula rodona

Totes les entitats dinamitzadores
explicaran resumidament els resultats de
cada taller/temàtica.

16 – 17 h
Declaració pel Clima

Sessió tancada del grup de treball:
Un grup de joves de cada taller seran
seleccionats des del principi del Fòrum
per tal de recollir conclusions i propostes
de cada espai de treball. Posteriorment,
amb aquesta informació, aquest grup de
treball redactarà una declaració per a la
lluita contra l'emergència climàtica a la
Mediterrània, llistant les propostes d’acció
de futur que els i les joves participants
hauran treballat durant el Fòrum.

17 – 18 h
Declaració pel Clima

Presentació: El grup de treball
presentarà el que ha estat redactant
durant els dies del Fòrum.

18 h
Cloenda institucional

→ Chakir El Homrani, conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies

→ Bernat Solé, conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència
→ Damià Calvet, conseller de Territori
i Sostenibilitat

* Aquesta sessió es complementarà amb un conjunt d’activitats culturals, artístiques i mediambientals: Activitats relacionades amb l’emergència climàtica a la
Mediterrània (galeries d’art, obres de teatre, cançons, concursos musicals, podcasts artístics, etc). Aquestes activitats es duran a terme durant tot el Fòrum a través
d’enllaços per visualitzar, participar i explorar.

Objectius de cada taller**:
→ Desenvolupar una part dels continguts relacionats amb la temàtica concreta;
context, conceptes, debats...
→ Facilitar l’intercanvi d’experiències del conjunt dels participants i detectar si les
iniciatives podrien aplicar-se en altres contextos de la Mediterrània.
→ Crear una xarxa entre les iniciatives d’arreu de la Mediterrània amb l’objectiu,
si és possible, de crear un projecte conjunt.

Taller 1.
Activisme, moviments
socials i societat civil

Taller 2.
Ciutats, joves
i sostenibilitat

S'intercanviaran experiències
i plantejaran eines per a la mobilització
social, a través de la trobada amb
activistes, moviments i organitzacions
de la regió euro-mediterrània.
Les sessions aprofundiran en com
passar a l'acció des d'una perspectiva no
violenta, interseccional i de transformació
social. Tot amb un anàlisi transversal dels
moviments socials al món.
L'objectiu d'aquest taller és potenciar
el rol actiu del la joventut activista de la
regió Mediterrània en la transformació
social, enfortint les seves estratègies,
multiplicant la seva capacitat d'incidència
i millorant la seva força com a grup per
a construir un món més just i equitatiu,
afrontant la realitat de l'emergència
climàtica.

Com haurien de ser les ciutats del
futur? Com podem construir entorns
urbans més sostenibles i inclusius? I els
joves, quin rol hi juguen i quina ciutat
imaginen?
Aquest taller pretén ser un espai de
reflexió sobre el futur de les ciutats del
Mediterrani. MedCities, xarxa de ciutats
del Mediterrani amb seu a Barcelona,
proposa una primera sessió de presentació
de projectes i bones pràctiques sobre
com la participació municipal dels joves
contribueix a la lluita contra el canvi
climàtic des de l'entorn urbà.
La segona sessió proposa un World
Cafè per reflexionar i elaborar propostes
concretes sobre mobilitat sostenible,
gestió mediambiental, emprenedoria,
economia circular, entre altres, per
debatre-les en plenària durant la tercera
sessió i "dibuixar" la futura ciutat verda
i Mediterrània.

Dinamitza:
→ NovAct

Dinamitza:
→ MedCities

Taller 3.
Digitalització
i solucions innovadores
per a l’emergència
climàtica
Quin paper tenen les noves
tecnologies, els mitjans de comunicació
i les xarxes socials en l'acció dels joves
sobre el canvi climàtic i la protecció
dels ecosistemes? Són aquestes eines
realment potencials de comunicació,
coordinació i acció col·lectiva malgrat
l’accés desigual a la regió?
L’objectiu d’aquest taller és debatre
sobre la importància de la digitalització
i el paper de les tecnologies de
la informació i la comunicació en
l’emergència climàtica i en la preservació
dels ecosistemes. En aquesta línia,
aquest taller també s’orienta a avaluar
les necessitats i oportunitats d’un entorn
més just, més segur i més eficaç a les
dues ribes del Mediterrani.
Es compartiran alguns exemples,
com ara #plogging, #beachcleanup,
#cleanupeurope, podcasts, aplicacions
per a telèfons intel·ligents, etc.
Dinamitza:
→ Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed)

** En el moment de fer la inscripció, cada participant escollirà tres temàtiques per ordre de preferència i des de l’organització es decidirà les persones que participaran a cada
taller. Només serà possible assistir a un taller per persona, ja que el que s’espera és una tasca profunda i de treball conjunt en cadascun dels tallers. Cada taller disposarà
de sis hores, distribuïdes en tres sessions de dues hores, que tindran lloc, simultàniament, la tarda del primer dia del Fòrum, i tota la jornada del segon dia.

Taller 4.
Economies
transformadores

Taller 5.
Incidència en la presa
de decisions

Taller 6.
Justícia global, migració
i gènere

Noves propostes de transformació
socioeconòmica basades en
llargues tradicions històriques com
el cooperativisme i les economies
comunitàries comencen a obrir-se
camí com a alternativa a l’actual ordre
econòmic establert.
Economies construïdes des de les
persones i per a les persones on la
gestió comunitària, l’autoorganització, el
replantejament de la nostra relació amb
el recursos naturals i la igualtat son les
comuns denominadors.
Aquest espai estarà liderat per
diverses organitzacions que des de la
seva perspectiva mostraran les seves
lluites individuals i col·lectives per a
convertir les economies transformadores
en l’alternativa econòmica necessària per
a un món més sostenible, just i igualitari.

L’apoderament dels i les joves com a
actors de transformació social
i climàtica es troba vinculat al foment
de la governança democràtica i la
participació pública. Quins són els
mecanismes i instruments a disposició
de la joventut per tal d’arribar a les
institucions públiques i a actors regionals
euro-mediterranis? Quin espai i quin
impacte tenen als Fòrums Mundials
i regionals en matèria climàtica?
Aquest taller té l’objectiu d’analitzar
i donar veu i espai a la joventut
en l’elaboració de les polítiques
públiques en matèria ambiental i en el
desenvolupament de projectes regionals
a la Mediterrània, situant els seus projecte
al debat sobre l’emergència climàtica
actual i facilitant la incidència de les seves
accions en l’esfera política i en l’agenda
regional euro-mediterrània.

Els efectes de la crisi ecològica
actual, tot i tenir dimensions globals,
afecten desigualment a persones
i regions travessades per altres
estructures d'opressió com el racisme, el
neocolonialisme o el sistema patriarcal.
És per això que parlarem de deute
global, refugiats climàtics i demandes eco
feministes.

Dinamitza:
→ Govern Regional de Sousse
→ Fòrum de Dones del Rif i CERAI

Dinamitza:
→ Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de la
Generalitat de Catalunya
→ Unió pel Mediterrani juntament amb
la "Mediterranean Youth Climate
Network" (MYCN)
→ Conferència de les Regions
Perifèriques Marítimes – Comissió
Intermediterrània (CRPM – CIM) i el
seu Consell de Juventut

Dinamitza:
→ Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya
→ Consell de la Joventut de Barcelona
→ Servei Civil Internacional de Catalunya

