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        VII Meda Week 

 

La Setmana Mediterrània de Líders Econòmics 

impulsa una xarxa de suport de la societat civil  

a la Unió per la Mediterrània 
 

 Es signen quatre acords de col·laboració amb associacions representatives de 

la societat civil euromediterrània  

 La integració del Magrib és un imperatiu per a la unió del mediterrani en el seu 

conjunt 

 Més de 1.200 experts i líders econòmics celebren sis fòrums temàtics a la Casa 

Llotja de Mar  

 

 

Barcelona, 26 de novembre del 2013.-  La Setmana Mediterrània de Líders Econòmics s’ha 

tancat amb un balanç positiu. Al llarg de les jornades, més de 1.200 experts i líders 

econòmics de la Mediterrània han debatut i intercanviat idees i propostes de col·laboració en 

el sí de la societat civil euromediterrània, amb la voluntat clara de recolzar la Unió per la 

Mediterrània i el paper decisiu de Barcelona com a pont entre el Nord i el Sud mediterranis.  

 

En el marc de la setmana, Ascame (l’Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània) 

ha signat quatre acords de col·laboració amb Femoza (Federació de Zones Franques), 

UNIMED (Universitats Mediterrànies), Afaemme (Dones Emprenedores de la Mediterrània) i 

MedCities (xarxa de ciutats mediterrànies), amb l’objectiu de donar suport, des de la societat 

civil, a la Unió per la Mediterrània, amb seu a Barcelona.  

Així, el Fòrum de Desenvolupament de Negocis del Nord d’Àfrica (NABDF) ha demostrat que 

el Magrib no és una oportunitat de negoci per les empreses catalanes, sinó una necessitat en 

temps de crisi per al conjunt de països del Sud d’Europa com ara Espanya, França i Itàlia. Ho 

demostra la vitalitat de les exportacions d’aquests països a aquesta regió, que suposen 

augments de dues xifres en el cas espanyol (+30%) i italià (+12%). França els segueix amb 

un augment del 8%. La integració econòmica del Nord d’Àfrica (Magrib) és un imperatiu tant 

per al Sud com per al Nord, i un pas previ a la integració del mediterrani en el seu conjunt. 

 

Un altre dels reptes assolits en la Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, ha estat la 

consolidació de la cooperació publico-privada a les ciutats euromediterrànies. En aquest 

sentit, 80 alcaldes i empresaris de ciutats banyades pel Mediterranis s’han trobat a Barcelona, 

posant les bases d’una col·laboració estreta, tant en matèria de serveis com de promoció de 

les ciutats.  
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També en matèria de formació, s’ha aconseguit que els futurs llicenciats mediterranis puguin 

obtenir beques a través de programes de recolzament de joves llicenciats. Una mena 

d’Erasmus en empreses mediterrànies. Per altra banda, la Femoza (Federació Mundial de 

Zones Franques) ha anunciat, en el decurs de la Setmana, la creació de l’associació de zones 

franques euromediterrànies, formada per un centenar de zones franques ubicades a la 

Mediterrània. 

  

En matèria de finances islàmiques, mentre França, el Regne Unit i d’altres països europeus 

han adaptat la seva legislació per encabir aquest tipus d’intercanvis econòmics, a l’Estat 

espanyol no existeix encara una legislació en aquest sentit. Val a dir que actualment, les 

finances islàmiques es practiquen a 53 països i grans operadores nord-americanes estan 

impulsant la seva implantació.  

 

L’últim dia, el Fòrum MedaWomen va reunir les dones líders empresarials de 16 països que 

van debatre sobre les iniciatives necessàries per afavorir la creació d’ocupació amb el foment 

de l’emprenedoria femenina. En el conjunt dels països mediterranis, les taxes d’atur juvenil 

són d’un 50% de la població. De la mateixa manera, s’ha constatat que en els països del Sud, 

les dones directives arriben al 29%, mentre que en la Unió Europea, només arriben al 22%.   

 

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. 

 

 

 
 


