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La mediterrània ha estat de bell antuvi, per la 
seva situació geogràfica, una cruïlla entre Àsia, 
Àfrica i Europa, un espai de trobada i d’intercanvi 
de cultures i religions; un espai que també ha 
conegut, però, al llarg de la història, moments 
tràgics i de violència extrema.

El fenomen de la globalització ens permet 
percebre, de manera cada vegada més evident, 
que totes les persones i tots els pobles del món 
estem cada cop més interrelacionats, que les 
distàncies físiques i espacials s’estan reduint, 
que, en definitiva, tots formem part d’allò que 
passa en cada indret del nostre planeta i en som 
coresponsables. Alhora, aquest fenomen ens 

revela com mai les divisions i desigualtats de 
tot ordre existents al nostre entorn, producte, 
entre d’altres causes, del model de globalització 
neoliberal imperant. Convertir la globalització en 
una oportunitat i no pas en una amenaça depèn 
de la percepció que tinguem dels altres pobles 
i les altres cultures i de si hi establim vincles de 
col·laboració, de competència o de dominació 
(tipus de relacions econòmiques, socials, 
polítiques, culturals, etc.). Aquest doble vessant és 
especialment visible a l’àrea de la Mediterrània.

Creiem que, en aquest espai, del qual formem 
part integral pels nostres llaços històrics i 
culturals, cal promoure el coneixement i respecte 
mutu i afavorir el diàleg entre cultures. Cal 
fomentar un veritable respecte pels drets humans, 
tant individuals com col·lectius, i permetre el 
desenvolupament dels processos endògens de 
democratització. Precisament, és cada vegada 
més necessari replantejar les relacions Nord-Sud 
en termes de justícia, solidaritat i acció contra 

les desigualtats avui existents entre les dues ribes 
de la Mediterrània, implicant la societat civil de 
tot aquest espai, amb la seva àmplia diversitat de 
sensibilitats ideològiques, religioses i culturals. Tot 
això, òbviament, en un marc de ple respecte pels 
drets inal·lienables de les persones i els pobles, la 
democràcia, la llibertat d’expressió i el pluralisme, 
drets que garanteixen una existència digna.

És per tot això que, enguany, el CIEMEN, 
SODEPAU i la Plataforma Aturem la Guerra 
s’han coordinat per organitzar unes jornades amb 
tallers temàtics d’anàlisi i reflexió sobre l’espai 
mediterrani que porten per títol «Construïm 
un espai mediterrani per la pau, la justícia, la 
dignitat i els drets dels pobles».

Aquestes jornades tindran lloc els dies 14, 15, 16 
i 17 de novembre i combinaran un cicle de tallers, 
dirigits a activistes i tècnics d’organitzacions i 
moviments socials, amb ponències de portes 
obertes dirigides a un públic més ampli.
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Divendres 16 de novembre

 9.30 h Taller: Drets dels pobles a autodeterminar-
se: estat de la qüestió en el Mediterrani

 11.30 h Pausa cafè

 12.00 h Taller: Introducció a les noves 
tecnologies de la comunicació aplicades a la nova 
xarxa. Com funcionarem a partir d’ara?

13.00 h Conclusions i cloenda dels tallers

14.15 h Dinar

LLoc
Seminari Martí-Codolar
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 1 · Barcelona
Metro línia 3 (Montbau)
Tallers per invitació

Hi haurà traducció simultània d’anglès i francès 
al català

Dijous, 15 de novembre

18.00 h
Obertura de les jornades a càrrec de les entitats 
coorganitzadores, amb la intervenció de les 
institucions que hagin donat suport a la 
iniciativa

18.30 a 21.30 h (amb pausa de 15 m)
L’espai humà mediterrani: els nous escenaris 
euro-mediterranis 
Modera: Sr. Alfonso Carlos Bolado, director de 
la «Biblioteca del Islam Contemporáneo» d’Edicions 
Bellaterra
• Europa i els corrents islamistes: la història d’un 

llarg malentès · Sr. Jean Robert Henry, director 
de Recerca a l’IREMAM i especialista en relacions 
mediterrànies

• Diàleg entre cultures: una visió des del Sud 
i l’Est de la Mediterrània · Sr. Alí Fayyad, 
president del Centre Consultiu per Estudis i 
Documentació –CCSD- i professor de Ciències 
Polítiques i Sociologia a la Universitat Libanesa

• Moviments d’inspiració islàmica i participació 
política: el cas del Marroc · Sra. Nadia Yassine, 
líder i portaveu del moviment «Justícia  
i Espiritualitat» del Marroc

Divendres, 16 de novembre

18.00 a 21.00 h (amb pausa de 15 m)
Anàlisi de la situació econòmica, social i de 
drets humans al Sud i Est de la Mediterrània
Modera: per confirmar
• Situació i perspectives dels intercanvis 

mediterranis · Sr. Omar Benderra, antic 
president de la Banca pública d’Algèria  
i Consultor econòmic i membre del Centre of 
North African Studies-Cambridge

• Desenvolupament Humà Àrab: per a una  
millor comprensió i una cooperació més  
eficaç · Sr. Abbas Ibrahim Zahreddine, 
doctorand investigador en comunicació al 
desenvolupament sostenible (UAB)

• Situació actual dels drets humans, econòmics i 
socials: el cas del Marroc · Sra. Khadija Riadi, 
presidenta de l’AMDH-Marroc

Dissabte, 17 de novembre

11.00 a 14.00 h (amb pausa de 15 m)
Anàlisi de la situació política i  geoestratègica 
del Pròxim Orient
Modera: Sr. Joan Roura, periodista de Televisió de 
Catalunya
• Iniciatives i propostes per un «Nou Pròxim 

Orient»: anàlisi dels principals actors a la zona 
«Quartet», Iran, Àrabia Saudí... · Sr.Walid 
Charara, periodista i investigador en Relacions 
Internacionals

• La qüestió nuclear al Pròxim Orient: Iran  
i l’estratègia d’Israel i els Estats Units ·  
Sr. Bernard Ravenel, historiador i expert en 
geopolítica i geoestratègia del Mediterrani i president 
de l’Association France Palestine Solidarité

• Futurs escenaris de guerra a la regió · Sra. Nahla 
Chahal, sociòloga, cronista del diari Al Hayat 
de Londres i membre de la Campanya Civil 
Internacional de Protecció del Poble Palestí -CCIPP

17.00 a 20.30 h (amb pausa de 15 m)
Moviments socials contra la guerra: 
experiències al Mediterrani 
• El moviment contra la guerra a Catalunya ·  

Sr. David Karvala, membre de la Plataforma 
Aturem la Guerra

• La Conferència del Caire: una experiència de 
moviment social contra la guerra al Sud del 
Mediterrani · Sra. Nivin Samir, membre de 
l’organització de la Conferència del Caire

• El moviment contra les bases de l’OTAN · 
Sr. Felice Mometti, membre del Movimento 
Bresciano contro la guerra

• Marxa a la Base militar de Rota · Sr. Jesús 
Lara, membre d’Ecologistas en Acción  
i organitzador de les Marxes a Rota

Hi haurà traducció simultània d’anglès i francès al català

XarXa De pobLes I comunItats 
no pLenament reconeguts 
De La meDIterrànIa

Dimecres 14 de novembre

 9.00 h Recollida de documentació

 9.15 h Inauguració de les jornades

 9.45 h Taller: Drets lingüístics i culturals 

 11.30 h Pausa cafè

 12.00 h Taller: Drets col·lectius dels pobles  
i síntesi: a la llum dels DH, poden existir 
diferents tipus de democràcia? Possibles solucions 
per a construir una plataforma comuna, des de la 
qual teixir nous contactes de cooperació

 14.00 h Dinar

 16.00 h Taller: Els espais actuals amb les seves 
divisions frontereres són impediments per a 
la mútua relació entre els pobles? Davant la 
multiculturalitat existent, caldria buscar un nou 
concepte de territori i frontera? 

 18.00 h Pausa cafè

 18.15 h Taller: Control autònom dels recursos 
naturals per part dels diferents pobles. Relacions 
biodiversitat i sociodiversitat 

Dijous 15 de novembre

 9.30 h Taller: Tractament de les migracions: 
origen o destinació?

 11.30 h Pausa cafè

 12.00 h Taller: Refugiats i exiliats

 14.00 h Dinar
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distàncies físiques i espacials s’estan reduint, 
que, en definitiva, tots formem part d’allò que 
passa en cada indret del nostre planeta i en som 
coresponsables. Alhora, aquest fenomen ens 

revela com mai les divisions i desigualtats de 
tot ordre existents al nostre entorn, producte, 
entre d’altres causes, del model de globalització 
neoliberal imperant. Convertir la globalització en 
una oportunitat i no pas en una amenaça depèn 
de la percepció que tinguem dels altres pobles 
i les altres cultures i de si hi establim vincles de 
col·laboració, de competència o de dominació 
(tipus de relacions econòmiques, socials, 
polítiques, culturals, etc.). Aquest doble vessant és 
especialment visible a l’àrea de la Mediterrània.

Creiem que, en aquest espai, del qual formem 
part integral pels nostres llaços històrics i 
culturals, cal promoure el coneixement i respecte 
mutu i afavorir el diàleg entre cultures. Cal 
fomentar un veritable respecte pels drets humans, 
tant individuals com col·lectius, i permetre el 
desenvolupament dels processos endògens de 
democratització. Precisament, és cada vegada 
més necessari replantejar les relacions Nord-Sud 
en termes de justícia, solidaritat i acció contra 

les desigualtats avui existents entre les dues ribes 
de la Mediterrània, implicant la societat civil de 
tot aquest espai, amb la seva àmplia diversitat de 
sensibilitats ideològiques, religioses i culturals. Tot 
això, òbviament, en un marc de ple respecte pels 
drets inal·lienables de les persones i els pobles, la 
democràcia, la llibertat d’expressió i el pluralisme, 
drets que garanteixen una existència digna.

És per tot això que, enguany, el CIEMEN, 
SODEPAU i la Plataforma Aturem la Guerra 
s’han coordinat per organitzar unes jornades amb 
tallers temàtics d’anàlisi i reflexió sobre l’espai 
mediterrani que porten per títol «Construïm 
un espai mediterrani per la pau, la justícia, la 
dignitat i els drets dels pobles».

Aquestes jornades tindran lloc els dies 14, 15, 16 
i 17 de novembre i combinaran un cicle de tallers, 
dirigits a activistes i tècnics d’organitzacions i 
moviments socials, amb ponències de portes 
obertes dirigides a un públic més ampli.
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