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VII Meda Week 

La Setmana Mediterrània de Líders Econòmics 

transforma Barcelona en la principal plataforma 

econòmica del Mediterrani 
 

 

 S’espera l’assistència de més de 1.000 líders econòmics d’ambdues riberes del 

Mediterrani als sis fòrums i dos congressos, 120 ponents en total 

 Tres nous fòrums temàtics tractaran les finances islàmiques; les zones 

franques; i la formació empresarial   

 Tornen a Barcelona el NABDF, el MEDA City Fòrum i el MEDA Women 

Entrepreneurs Fòrum 

 

 

Barcelona, 17 de novembre del 2013.-  Del 20 al 22 de novembre es celebrarà a Barcelona 

la VII Setmana Mediterrània de Líders Econòmics (Meda Week) on s’analitzaran les principals 

àrees de col·laboració econòmica en el conjunt del Mediterrani.  

 

S’espera l’assistència de més de 1.000 líders econòmics del Nord i del Sud mediterrani que 

debatran durant tres dies en sis fòrums temàtics sobre àrees d’interès per als intercanvis 

econòmics al Mediterrani: la desena edició del NABDFORUM, el Fòrum de Desenvolupament 

Econòmic del Nord d’Àfrica en col·laboració amb l’IEMed; l’UNIMED, composat per més de 

100 Universitats que és el 1er Seminari de Cooperació Empresa-Universitat; el Fòrum sobre 

zones franques i especials econòmiques mediterrànies en col·laboració amb la FEMOZA 

(la federació Mundial de Zones Franques); el Barcelona Mediterranean Finance Summit, la 

1era cimera de finances islàmiques; el 5è MEDA CITY Forum, el fòrum de les ciutats de la 

Mediterrània, en col·laboració amb MedCities i el 5è MEDA WOMEN Entrepreneurs Forum, 

el fòrum de les dones emprenedores de la Mediterrània, en col·laboració amb l’Afaemme. 

 

Aquests dos últims fòrums junt amb el NABDFORUM tornen a Barcelona després d’haver 

celebrat la seva última edició a altres ciutats mediterrànies com Beirut i Alexandria. També es 

signaran diversos acords de col·laboració entre ASCAME (l’Associació de Cambres de 

Comerç del Mediterrani) i Medcities, FEMOZA, Affaemme i UNIMED.         

 

Així mateix, tindran lloc els congressos de Medcities (amb l’assistència de 80 alcaldes de les 

principals ciutats euromediterrànies) i de l’Affaemme amb 17 federacions de dones 

empresàries. Així mateix, es celebrarà el Comitè Executiu d’ASCAME.  
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La Setmana Mediterrània de Líders Econòmics és, des de fa set anys, la cita anual per a 

empresaris i centres de decisió de les dues riberes de la Mediterrània i reforça el pilar 

econòmic de la Unió per al Mediterrani i la seva Secretaria Permanent a Barcelona, en un 

moment en que la regió EuroMediterrània es troba al centre de l’actualitat política mundial. 

 

Entre els participants d’enguany destaquen Fathallah Sijilmassi, secretari general de la Unió 

per al Mediterrani (UpM), Mohamed Choucair, president de l’Associació de les Cambres de 

Comerç del Mediterrani (Ascame) i Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, i el viceministre del Pressupost del Marroc, Azami Driss, a més de diverses 

autoritats tant de Barcelona com Catalunya. 

 

La VII Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, està organitzada per la Cambra de Comerç 

de Barcelona i l’Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME), amb la 

col·laboració de la Unió pel Mediterrani (UpM) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI), entre 

d’altres institucions. 

 

Entre els i les ponents d’enguany destaquen els següents experts: els presidents de la 

Comissió de Planificació financera i Desenvolupament dels Parlaments de Marroc, Tunísia i 

Algèria, Feijani Doghmane, Said Khairoum i Toufik Torche; els presidents de les cambres 

de comerç de Tànger, Omar Moro, Alger, Tahar Kelil, i Tripol (Líbia), Khalil Masoud; Angela 

Di Maria (Banca d'Italia); Abdesalam Ballaji (Association of Islamic Economy Research & 

Studies, Marroc); Mehmet Asutay (Durham Doctoral Training Centre for Islamic Finance, 

Durham University, Turquia & Regne Unit); Mahmoud Farag Burziza (Chairman Benghazi 

Municipality); Fouad el Omari (Alcalde de Tànger); Mohammed Al Zarooni, director general 

de la Zona Franca Aeroport de Dubai; Sally Arkley (Women's Business Development 

Agency); Najia Lotf (Centre for Studies & Research on Islamic Economy and Finance) I les 

presidentes de les associacions d’empresàries dels següents països: Giovanna Boschis 

(Italia;) Dolores Sammut (Malta); Franca Audisio (Itàlia); Lina Tsaltampasi (Grècia); Yesim 

Sevig (Turquia); Leila Karami (Liban); Samira Hadjdjilani (Algeria); Amany Asfour (Egipte); 

Laila Miyara (Marroc) i Hilda Awwad (Palestina). 

 

Podeu consultar el detall del programa i la informació dels actes en el següent enllaç: 

http://www.medaeconomicweek.org/ 

 

Per confirmar assistència, truqueu al telèfon 934 169 474 o a través del mail: 

premsa@cambrabcn.org o hheusch@ascame.org. 
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