SEMINARI: PER UNA ECONOMIA BLAVA SOLIDARIA EN EL MEDITERRANI
CLOENDA DEL PROGRAMA FEBSMED – INAUGURACIÓ DEL MEDEBS TOUR 2022
WORLD TRADE CENTER - PORT DE BARCELONA - 6 D’ABRIL DE 2022

CONTEXT
El 6 d’abril tindrà lloc, al Port de Barcelona, la cloenda del programa
FEBSMed, Foment de l’Economia Blava Solidària a la Mediterrània,
co-finançat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (Catalunya, Illes
Balears i Occitània) i l’associació MedEBS. Aquest programa és liderat
per la cooperativa europea iesMed, referent de l’economia social i
solidària a la Mediterrània, amb la participació del Centre
Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM) de
Montpellier i de l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) de les
Illes Balears, i va fer de pont, el 2021, entre FEBSCat (2020) i el MedEBS
Tour 2022, gira mediterrània de promoció d’aquest concepte que
articula economia blava i economia solidària.
Catalunya s’ha dotat d’una estratègia marítima innovadora (2018) i
d’una estratègia mediterrània (2019), ambdues amb horitzó 2030,
afirmant la seva voluntat de ser un hub mediterrani. També té previst
aprovar aviat una llei d’economia social i solidària. Barcelona, per la
seva banda, s’ha dotat l’any passat d’una ambiciosa estratègia de
desenvolupament de l’economia social i solidària i ha posat també
de manifest la seva voluntat de convertir-se en una capital
internacional de l’economia blava. El seu Port té una posició de
lideratge reconeguda a tota la macroregió.
L’acte del 6 d’abril té doncs l’ambició de projectar una imatge de país,
de ciutat i de port compromesos amb la urgència ecològica, la
cooperació transnacional i un desenvolupament realment inclusiu. A
més a més, inaugurarà un MedEBS Tour d’alta ressonància política i
mediàtica, amb fòrums tot arreu de la geografia mediterrània i
cloenda, a finals d’any, a Barcelona o Marsella.

Amb el suport de

PROGRAMA
08h45 - Acollida dels participants
09h00 -Sessió inaugural
Benvinguda: Sr. Santiago Garcia-Mila, Sotsdirector general Innovació i Estratègia de Negoci, Port de
Barcelona
−
−
−

Sr. Didier Codorniou, Vicepresident primer de la regió Occitània Pirineus Mediterrània
(missatge)
Sra. Emma Cobos, Directora d’Innovació i Estratègia de Negoci, Port de Barcelona
Sr. Julio Martínez, President de l’Associació MedEBS
Modera l’acte Sr.Rodérick Egal, president d’iesMed SCEL

9h30 - FEBS Cat i FEBS Med, uns programes pioners a la Mediterrània
− Cartografia d’actors euroregionals: Sr. Zied Ahmed, Cap de projectes , CIHEAM Montpellier
− Oportunitat de capitalització del projecte FEBSMed en els projectes d’ESS a la Mediterrània: Sr.
Ibán Ortega, project manager ACPP, coordinador MedRiSSE
− Estudi 2021 sobre una economia del mar sostenible i solidaria (França): Sra. Marie Vernier,
Delegada General del Labo de l’ESS (tbc.)
− Recomanacions estratègiques: Sra. Pilar Mareque, coordinadora EBS, iesMed SCEL
− El “best of” FEBSMed + DEBAT
Reaccions i perspectives: Sr. Xavier Bernard Sans, director de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
10H40 - PAUSA
11h10 - La Primavera Mediterrània ‘22 del Compromís Solidari (març-juny 2022)
Implementar el Pla d’acció de l’ES al Mediterrani: Sr. Victor Meseguer, director de Social
Economy Europe
11h40 - Inauguració del MedEBS Tour 2022
− Sra . Adriana Salazar, Experta Economia Blava, Unió per la Mediterrània
− Sr. Bernard Valero, president del Fòrum MedEBS
− Sra. Teresa Ferrés, presidenta fundadora de Mar de Dones
− Sr. Abdellah Souhir, president del REMESS (xarxa marroquí de l’ESS)
− Altres testimonis d’actors pioners de les regions de la Mediterrània
− Presentació de la web www.medebs.org. Sr. Guillaume Chocteau, director presència digital
iesMed
13h00 - Cloenda de l’acte
− Sr Santiago Garcia-Mila, Subdirector general Innovació i Estratègia de Negoci, Port de
Barcelona
− Im Sr. Jaume Collboni, 1r Tinent d’alcalde Ajuntament de Barcelona
− Sr. Olivier Ramadour, Consol general de França a Barcelona (Presidència UE)
− SE Sr. Álvaro Albacete. Secretari general adjunt WEBE de la Unió pel Mediterrani (tbc)
− Hble. Sra. Victòria Alsina, Consellera d’Acció exterior i Govern Obert de la Generalitat de
Catalunya
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