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La Conferència Euromediterrània 
de Barcelona (25-27/11/1995) 

• Antecedents: 1991 Conferència de Pau de Madrid 
(araboisraeliana); 1994 Consell Europeu de Corfú i 
acord del Consell Europeu de desembre: organitzar la 
Conferència de Barcelona de 1995.  

• Participants en la Conferència de Barcelona: els 15 
estats de la UE, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, 
Malta, el Marroc, Síria, Tunísia, Turquia, Xipre i 
l’Autoritat Nacional Palestina. 

• Resultat: Declaració Final de Barcelona 1995: text en 
http://www.ces.es/TRESMED/docum/dec_Barcelona_1995_es.pdf  

http://www.ces.es/TRESMED/docum/dec_Barcelona_1995_es.pdf


La significació de la Conferència 
Euromediterrània de Barcelona (1995) 

• Primera vegada que 1.200 representants de la societat civil d'Europa i la 
Mediterrània es van reunir amb la finalitat de fundar un espai 
permanent de debat i col·laboració, generador de projectes concrets. 

• Imperava la idea que la vella confrontació entre blocs i nacions podia 
transformar-se en cooperació i el nou concepte d’associació va 
substituir l’anterior d’ajuda, el qual es va plasmar en els Acords 
Euromediterranis d’Associació: Associació Euromediterrània.  

• Va ser la primera vegada que Europa llançava un projecte multilateral 
cap a la Mediterrània de cooperació en aspectes econòmics, culturals i 
polítics. 

• França, Itàlia i Espanya van desenvolupar la idea de dotar de significació 
l’espai mediterrani valoritzant els aspectes culturals compartits pels 
diferents països riberencs contra els diferenciadors. 

• S’hi van recuperar les obres de la dècada de 1930 sobre la Mediterrània 
de G. Audisio, J. Beyneto, F. Braudel, G. Duby, P. Rivers i G. Sarton per a 
repensar i fer renàixer el mite mediterrani. 



L’estructura del marc de diàleg 
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Les trobades del ministres d’Assumptes 
Exteriors i el problemes del procés 

Trobades dites de Barcelona: 

• (II) 16/04/1997 Malta. 
• (III) 4-5/06/1999 Stuttgard. 
• (IV) 15-16/11/2000 Marsella 

(sense declaració final). 
• (V) 22-23/04/2002 València (sense 

Síria ni el Líban): Pla d’Acció. 
• (VI) 2-3/12/2003 Nàpols. 
• (VII) 30-31/05/2005 Luxemburg. 
• Extraordinària 27-28/11/2005 

Barcelona. 
 

Problemes previsibles 

• L’objectiu de la zona de 
lliure comerç per a 2010 
(programa MEDA i acords 
euromediterranis). 

• El conflicte araboisraelià: els 
conservadors al poder a 
Israel amb Benjamin 
Netanyahu el 1996. 

Manca d’acords globals a 
causa de la continuïtat del 
conflicte araboisraelià. 



Problemes no previstos 

• Punt mort de la Unió del Magrib àrab signat el 1989 a causa del 
conflicte del Sàhara Occidental. 

• L’ampliació europea: d’una relació 15 + 12 el 1995 a una relació en 
2005 de 25 (UE) + 3 candidats + 6 candidats de futur + 16 veïns, 
dels quals 9 són mediterranis.  

• 2001 Els efectes del terrorisme 11-S, 11-M i 7-J. 
• 2003 el fracàs del projecte de Tractat Constitucional de la UE i dels 

acords d’intercanvis intraregionals del sud com l’Acord d’Agadir 
(Jordània, Egipte, Tunísia i el  Marroc). 

• 2004 L’Assemblea Parlamentaria Euromediterrània (primera reunió 
al Caire el 2005) en un context d’atemptats terroristes.  



Les advertències de l’informe EuroMeSCo 
d’Abdallah Saaf i Álvaro de Vasconcelos (2003) 

"La relació entre democràcia i desenvolupament econòmic no es 
seqüencial, motiu pel qual la democràcia i els drets fonamentals 
haurien de ser un tema central perquè no parega que el 
Partenariat Euromediterrani vol preservar l’statu quo”. 
 
•El dos pressupostos bàsics de la declaració de Barcelona de 1995 
eren:  
1. Es podrà aconseguir un grau de convergència política elevada a 
partir d’un procés de reforma econòmica i de liberalització de 
l’accés als mercats.  
2. Els drets humans, l’estat de dret democràtic i la seguretat seran 
la conseqüència lògica del desenvolupament del lliure mercat.  



El fracàs en dades 

• La idea de partida (1995) era que l’estabilitat i l'obertura 
d’intercanvis generarien un procés de reformes estructurals 
socioeconòmiques; però en 2005 no s’havia produït. 

• La intenció de crear un espai de pau i estabilitat va fracassar a 
causa dels conflictes de Palestina i del Sàhara i del terrorisme 
islàmic. 

• La política sobre la societat civil i cooperació cultural com a 
motor de l’associació tindrà el percentatge financer més baix: 
economia (52,4%), política (27,5) i cultura (13,1%), quan la 
base del projecte comú era desenvolupar el coneixement 
mutu, crear un clima d’enteniment i diàleg per aconseguir una 
estabilitat política i comercial en la zona. 



La cimera de París per la Mediterrània 

• 2007 Sarkozy (president de França) qüestiona el Procés 
de Barcelona i proposa un model alternatiu: Unió per 
Mediterrània i en desembre el primer acord diplomàtic 
entre Sarkozy, José Luis Rodríguez Zapatero i Romano 
Prodi a Barcelona i Roma, i poc després, Angela Merkel 
(plasmat en la cimera de París 13-07-2008). 

• 2008 Cimera de Ministres de Marsella (3-4/11): 
Barcelona, seu del nou organisme. Implicar la Lliga Àrab i 
reforçar la participació d'Israel i l'Autoritat Nacional 
Palestina. (Procés de Barcelona: Unió per la 
Mediterrània). 



El Programa Conca Mediterrània de 
l’Instrument Europeu de Veïnatge  

Objectiu: desenvolupar una àrea de pau, estabilitat, 
prosperitat i bon veïnatge entre els països mediterranis de 
la UE i altre països mediterranis no pertanyents com a 
complement del esforços realitzats en el marc del 
Partenariat Euromediterrani.                    Inici: 2008 



http://www.enpicbcmed.eu/fr  
(seguiment) 

http://www.enpicbcmed.eu/fr


Zones elegibles del Programa 
Conca Mediterrània 

• 1. Algèria: Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, 
Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Taref 

• 2. Xipre: tot el territori 
• 3. Egipte: Marsa Matruh, Al Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad 

Daqahliyah, Dumyat, Ash Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id, Shamal Sina’4 
• 4. França: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• 5. Grècia: Anatoliki Makedonia - Thraki, Kentriki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 

Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio 
Aigaio, Kriti 

• 6. Israel: tot el territori 
• 7. Itàlia: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana 
• 8. Jordània: Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al-Trafila, Al-Aqaba 
• 9. Líban: tot el territori  



• 10. Líbia: Nuquat Al Kharms, Al Zawia, Al Aziziyah, Tarabulus, Tarunah, 
Al Khons, Zeleitin, Misurata, Sawfajin, Surt, Ajdabiya, Banghazi, Al 
Fatah, Al Jabal Al Akhdar, Damah, Tubruq 

• 11. Malta: tot el territori  
• 12. Marroc: Oriental, Taza-Al Hoceima-Taounate, Tanger-Tétouan 
• 13. Autoritat Palestina: tot el territori  
• 14. Portugal: Algarve 
• 15. Espanya: Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, 

Illes Balears, Ceuta, Melilla 
• 16. Síria: Latakia, Tartous  
• 17. Tunísia: Médenine, Gabès, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, 

Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, Jendouba. 
• 18. Turquia: Tekirdağ, Balıkesir, Izmir, Aydın, Antalya, Adana, Hatay. 
• 19. Regne Unit: Gibraltar.  



Materials de treball: 

• http://www20.gencat.cat/docs/sue/Contingut
s/Temes/2008_Dossier_UpM/Declaracio_Mar
sella_CAT.pdf 

• http://www.academia.edu/2221187/_2009_In
forme_de_progres_sobre_el_Partenariat_Eur
omediterrani 

• http://www.iemed.org/anuari/2009/carticles/
c316.pdf 
 

http://www20.gencat.cat/docs/sue/Continguts/Temes/2008_Dossier_UpM/Declaracio_Marsella_CAT.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/sue/Continguts/Temes/2008_Dossier_UpM/Declaracio_Marsella_CAT.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/sue/Continguts/Temes/2008_Dossier_UpM/Declaracio_Marsella_CAT.pdf
http://www.academia.edu/2221187/_2009_Informe_de_progres_sobre_el_Partenariat_Euromediterrani
http://www.academia.edu/2221187/_2009_Informe_de_progres_sobre_el_Partenariat_Euromediterrani
http://www.academia.edu/2221187/_2009_Informe_de_progres_sobre_el_Partenariat_Euromediterrani
http://www.iemed.org/anuari/2009/carticles/c316.pdf
http://www.iemed.org/anuari/2009/carticles/c316.pdf


Problemes actuals de la Unió per la 
Mediterrània 

• La crisi econòmica. 
• La Primavera Àrab. 
• El terrorisme islàmic. 
• La continuïtat dels conflictes a Palestina i el 

Sàhara Occidental. 
• La continuïtat en el desequilibri de les partides 

financeres en matèria de cultura i economia. 
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