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EIX 1: COMPROMÍS amb els reptes globals
O.E. 1.1. Participar en l’agenda global a la Mediterrània
LÍNIES D’ACCIÓ:

1.1

1.1.1 Contribució a la implementació de les agendes globals a la Mediterrània
en coherència amb l’Agenda 2030
1.1.2. Posicionament de Catalunya en els reptes de les noves geografies
globals
1.1.3. Prevenció de riscos i gestió d’emergències

Iniciatives destacades
1.1.1 Contribució a la implementació de les agendes globals a la Mediterrània en coherència amb
l’Agenda 2030
1.
2.
3.
4.
5.
1.1.2
6.
7.

Establiment d’una aliança de col·laboració i projectes per impulsar els ODS de l’Agenda 2030
Promoció de Catalunya en les xarxes internacionals d’experts i agents sobre desenvolupament
sostenible i canvi climàtic
Impuls d’observatoris i plataformes de coneixement del canvi climàtic transfronterers i
euroregionals
Impuls del hub mediterrani d’eficiència energètica en edificis
Suport a les accions de conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes naturals i costaners
Posicionament de Catalunya en els reptes de les noves geografies globals
Suport a iniciatives de connectivitat d’infraestructures de mobilitat de l’espai nord-africà
Promoció d’espais compartits de societat civil i plataformes d’actors socioeconòmics
Mediterrània-Àfrica

1.1.3 Prevenció de riscos i gestió d’emergències
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Llançament de la iniciativa de ports segurs per a accions humanitàries
Suport a mecanismes compartits de prevenció i gestió de riscos i desastres mediambientals
(sísmic, canvi climàtic, tsunamis...)
Impuls d’estratègies transfrontereres de resposta als riscos naturals i incendis forestals
Promoció de programes internacionals de millora de la capacitació i la protecció per a bombers
Suport a plataformes d’informació compartida sobre emergències per a consultes i anàlisis
Contribució i aportació d’experiència a la prevenció dels extremismes violents en els grups en
aquest àmbit
Impuls d’una plataforma intel·ligent per a la detecció precoç d’activitats terroristes i radicalització
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EIX 1: COMPROMÍS amb els reptes globals
O.E. 1.2. Advocar per un model transformador i de ciutadania mediterrània
LÍNIES D’ACCIÓ:

1.2

1.2.1. Foment del rol dels actors de la societat, com a agents de
transformació social i en el marc de la cooperació al desenvolupament
1.2.2. Impuls d’iniciatives en l'àmbit de les migracions, la inclusió i la
interculturalitat
1.2.3. Suport d’accions de respecte a l'estat de dret i als drets humans

Iniciatives destacades
1.2.1. Foment del rol dels actors de la societat, com a agents de transformació social i en el marc
de la cooperació al desenvolupament
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Impuls d’iniciatives per a la creació d’oportunitats, el foment de la participació i la potenciació de
l’associacionisme per als joves del sud de la Mediterrània
Disseny de programes per a la millora en l’àmbit de la inclusió social, l’educació i la cooperació en els països
d’origen adreçats a la infància i els joves d’origen immigrant
Foment dels programes conjunts de mobilitat formativa i l’ocupació juvenil i capacitació de formadors i
plataforma de pràctiques innovadores en matèria de formació amb països del sud d’Europa
Llançament d’iniciatives de suport a dones emprenedores en el marc de les plataformes euromediterrànies
Suport a programes per a la valorització de dones i joves en l’economia social i solidària
Accions per a la millora de la situació de joves i dones vulnerables
Iniciatives de suport a la societat civil organitzada al sud de la Mediterrània

1.2.2. Impuls d’iniciatives en l’àmbit de les migracions, la inclusió i la interculturalitat
22.
23.
24.
25.
26.

Promoció d’actuacions adreçades al col·lectiu mediterrani en matèria d’interculturalitat, ciutadania i cohesió
social, en el marc del nou Pla de ciutadania intercultural
Creació de la xarxa de regions interculturals a Europa i promoció d’intercanvis en pràctiques interculturals
Desenvolupament del programa d’iniciatives d’educació per al desenvolupament i la ciutadania crítica
adreçades a les escoles
Impuls de programes culturals i educacionals per a nouvinguts en el marc del Pla d’acollida
Suport al Programa d’acollida als refugiats dels països mediterranis (educatiu, social i sanitari)

1.2.3. Suport d’accions en l’àmbit del respecte de l’estat de dret i els drets humans
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Disseny d’un observatori de la llibertat religiosa i de consciència al sud d’Europa
Impuls de projectes per a la creació d’un espai mediterrani d’intercanvi per al foment de la perspectiva de
gènere en el dret civil
Avaluació i promoció d’activitats per a l’impuls d’una xarxa en l’àmbit dels drets de les dones en línia amb
les prioritats del partenariat euromediterrani
Impuls de projectes per a la constitució d’una xarxa transfronterera euroregional d’espais de memòria
Promoció de la mobilitat de coneixement d’actors en l’àmbit dels drets humans, el dret i la justícia, la
resolució de conflictes i la pau, amb especial atenció a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Foment d’activitats de promoció del dret a la salut maternoinfantil en col·lectius vulnerables
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EIX 1: COMPROMÍS amb els reptes globals
O.E. 1.3. Apostar per un espai integrat intel·ligent i sostenible com a motor
de creixement inclusiu
LÍNIES D’ACCIÓ:

1.3

1.3.1. Impuls del creixement econòmic inclusiu i sostenible, mitjançant el
foment de relacions comercials i inversions més justes dels nous
models d’economia (verda, circular i blava)
1.3.2. Desenvolupament d'iniciatives vinculades al desenvolupament
urbà, les infraestructures, el transport, la logística i l’energia
1.3.3. Creació d’espais compartits de recerca, innovació i coneixement

Iniciatives destacades
1.3.1. Impuls del creixement econòmic inclusiu i sostenible, mitjançant el foment de relacions
comercials i inversions més justes dels nous models d’economia (verda, circular i blava)
33. Consolidació d’una comunitat d’actors interessats en el desenvolupament de l’economia blava de la Mediterrània
nord-occidental
34. Promoció de la Iniciativa WestMED i impuls de projectes d’economia blava
35. Impuls de projectes de foment d’emprenedoria i d’intercanvis de bones pràctiques en l’àmbit dels nous models
d’economia
36. Suport al centre SCP/RAC en iniciatives de cooperació en l’àmbit d’emprenedoria verda i economia circular
37. Promoció i visibilitat dels projectes de les iniciatives de transferència de coneixements en l’àmbit de l’economia
circular
38. Promoció a escala internacional d’iniciatives i xarxes de turisme sostenible
39. Reforç i suport a la col·laboració internacional del sector agroalimentari sostenible
40. Impuls de projectes d’economia social i solidària

1.3.2. Desenvolupament d’iniciatives vinculades al desenvolupament urbà, les infraestructures, el
transport, la logística i l’energia
41. Impuls d’estudis i valoració del potencial del Corredor Mediterrani integrat amb les xarxes multimodals europees
i transmagrebines
42. Potenciació del CETMO en iniciatives de cooperació mediterrània en l’àmbit dels transports
43. Suport al desplegament d’actuacions en el marc de l’agenda urbana i l’hàbitat
44. Foment i promoció de l’ús de noves mobilitats energètiques. Desenvolupament de la xarxa d’electromobilitat
interregional
45. Suport als programes d’intercanvi i transferència de coneixements en l’àmbit de les smart cities

1.3.3. Creació d’espais compartits de recerca, innovació i coneixement
46. Creació d’espais de recerca, innovació i coneixement compartits en àmbits rellevants a la Mediterrània (educació,
TIC, marítim, cultural i esports)
47. Impuls de programes pilot 5G en col·laboració amb altres regions mediterrànies en el marc de l’establiment del
Corredor 5G digital mediterrani
48. Potenciació de l’SmartCATALONIA a la Mediterrània, amb l’objectiu de contribuir a l’ús de la tecnologia i la
informació digital aplicada als serveis públics o a impulsar el creixement i la sostenibilitat
49. Foment de programes d’intercanvi i formació per contribuir al desenvolupament d’un model d’innovació social
mediterrani que promogui la recerca i les polítiques d’innovació responsables
50. Impuls i divulgació del Pla dona TIC i a la Mediterrània
51. Desenvolupament de projectes en el marc de la transferència tecnològica i de coneixement entre pimes i centres
de recerca
52. Suport a centres i iniciatives de recerca com el CIDOB, per tal de convertir Catalunya en pool de recerca a la
Mediterrània
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EIX 2. INCIDÈNCIA i projecte renovat
O.E. 2.1. Ampliar la capacitat d’incidència de Catalunya
LÍNIES D’ACCIÓ:

2.1

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Foment d’iniciatives macroregionals a la Mediterrània en el marc de les xarxes
Coordinació i establiment de sinergies en el desplegament d’estratègies i plans
amb incidència en les polítiques a la regió
Foment de la participació en programes d’àmbit mediterrani
Participació i presència de la Generalitat en les institucions, òrgans i agències
de la UE i de la Mediterrània

Iniciatives destacades
2.1.1. Foment d’iniciatives macroregionals a la Mediterrània en el marc de les xarxes
53. Elaboració d’un full de ruta per a la participació activa de la Generalitat de Catalunya en xarxes europees i
mediterrànies com a instrument d’incidència i lobby de sinergies macroregional
54. Elaboració i impuls d’un pla de treball per al desplegament de les orientacions de la CE sobre les regions
frontereres, en el marc de la Presidència catalana de la CTP
55. Suport als projectes i promoció de les bones pràctiques de cooperació transfronterera a través del programa
operatiu (POCTEFA) en sectors clau per a la construcció europea
56. Potenciació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i les seves iniciatives com a xarxa de cooperació euroregional
de referència per a la cooperació territorial a Europa
57. Impuls dels programes, xarxes i col·laboracions amb dimensió mediterrània promoguts per l’ARE
58. Lideratge de l’aliança macroregional i multinivell mediterrània promoguda en el marc de la CIM-CRPM, i
promoció d’iniciatives que se’n derivin

2.1.2. Coordinació i establiment de sinergies en el desplegament d’estratègies i plans amb
incidència en les polítiques a la regió
59. Coordinació amb el Pla nacional de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
60. Coordinació amb el Pla Àfrica
61. Promoció de l’aplicació de les directrius del Llibre blanc del Pla Europa pel que fa a les polítiques de veïnatge
i les xarxes
62. Sinergies en el desplegament de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 i del Pla estratègic 2018-2021 en
l’àmbit mediterrani
63. Coordinació amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022
64. Coordinació amb el Pacte Nacional per la Interculturalitat

2.1.3. Foment de la participació en programes d’àmbit mediterrani
65. Foment i promoció de l’accés a fons i programes d’àmbit mediterrani
66. Desenvolupament d’una estratègia de difusió i informació de fons i programes d’àmbit mediterrani
67. Impuls d’espais d’intercanvis d’agents i fòrums de projectes, i organització anual de la iniciativa MedCat
Partners Forum
68. Reforç de l’assistència tècnica a projectes catalans d’àmbit mediterrani

2.1.4. Participació i presència de la Generalitat en les institucions, òrgans i agències de la UE i de
la Mediterrània
69. Incidència en el disseny de programes territorials europeus mitjançant la participació en els comitès de
programació
70. Presència i representació en els comitès de seguiment i gestió (POCTEFA, Programa operatiu FEDER
Catalunya, Interreg MED, ENI CBC MED)

71. Representació i participació activa de Catalunya en les activitats i iniciatives organitzades per les institucions i
organismes euromediterranis (UpM, Diàleg 5+5, ARLEM)
72. Participació de Catalunya en iniciatives mediterrànies de cooperació descentralitzada organitzades per
organismes europeus (CdR, CESE-Med)
73. Contribució en matèria de cooperació descentralitzada mediterrània en comitès i grups de treball de les
institucions i agències de la UE
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Eix 2. INCIDÈNCIA i projecte renovat
O.E. 2.2. Situar la Mediterrània com a prioritat en les polítiques europees
LÍNIES D’ACCIÓ:

2.2

2.2.1. Contribució als continguts i les iniciatives d’institucions i organismes
d’àmbit mediterrani
2.2.2. Posicionaments en els principals debats i iniciatives de l’agenda
mediterrània europea

Iniciatives destacades
2.2.1. Contribució als continguts i les iniciatives d’institucions i organismes d’àmbit
mediterrani
74. Elaboració i desplegament del programa de suport i del Pla de treball amb el Secretariat de la UpM
75. Impuls de l’IEMed com a centre de coneixement de referència de polítiques mediterrànies
76. Foment de les col·laboracions amb activitats propiciades pels think tanks i entitats socials i econòmiques
77. Contribució als programes de treball i intercanvi de bones pràctiques en el marc de les xarxes en les
quals participa Catalunya

2.2.2. Posicionaments en els principals debats i iniciatives de l’agenda mediterrània europea
78. Suport a aliances estratègiques multiactors en l’àmbit de la cooperació territorial mediterrània
79. Contribució als posicionaments estratègics de les xarxes
80. Elaboració de posicionaments propis en el marc de les iniciatives estratègiques impulsades per la UE a
la Mediterrània
81. Contribució, en el marc del Llibre blanc del Pla Europa, al desplegament de les polítiques del veïnatge
sud
82. Posicionament en polítiques sectorials amb impacte a la Mediterrània
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EIX 3. ALIANCES per a la projecció i l’intercanvi

O.E. 3.1. Promoure Catalunya com a hub mediterrani
LÍNIES D’ACCIÓ:

3.1

3.1.1. Promoure la centralitat de Catalunya com a ecosistema institucional
a la Mediterrània: atracció de seus d’organismes i xarxes
3.1.2. Impuls de plataformes a Catalunya de visibilitat i esdeveniments
internacionals amb projecció mediterrània

Iniciatives destacades
3.1.1. Promoure la centralitat de Catalunya com a ecosistema institucional a la Mediterrània:
atracció de seus d’organismes i xarxes
83. Impuls de secretariats d’organismes internacionals amb seu a Catalunya
84. Promoció d’acollida d’autoritats de gestió de programes a la Mediterrània i secretariats d’iniciatives de
nova generació
85. Promoció de càtedres i xarxes d’estudis mediterranis amb seus a universitats catalanes i centres
d’estudis
86. Suport a la creació d’observatoris sectorials d’àmbit mediterrani
87. Impuls d’un pla per a l’establiment de seus mediterrànies a Catalunya
88. Consolidació de la seu del Secretariat de la UpM a Barcelona

3.1.2. Impuls de plataformes a Catalunya de visibilitat i esdeveniments internacionals amb
projecció mediterrània
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Organització anual de fòrums emblemàtics MedCat Days
Organització i acollida de grans esdeveniments, congressos i fires internacionals
Difusió d’idees i acció cultural a Catalunya (monogràfics, exposicions, festivals, patrimoni immaterial)
Suport a programes de visitants
Promoció d’activitats de promoció sectorial (turisme, disseny, art, cultura i esports)
Reforçament de la marca Catalunya-Barcelona

95. Suport a iniciatives de col·laboració cultural
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Eix 3. ALIANCES per a la projecció i l’intercanvi

O.E. 3.2. Internacionalitzar i projectar Catalunya
LÍNIES D’ACCIÓ:

3.2

3.2.1. Desplegament de plans regionals i de país i foment d’acords i convenis
3.2.2. Reforçament de l’acció exterior i impuls dels instruments de projecció
pública exterior
3.2.3. Suport als intercanvis entre les dues ribes de la Mediterrània i a les
seves relacions culturals i econòmiques

Iniciatives destacades
3.2.1. Desplegament de plans regionals i de país i foment d’acords i convenis
96. Foment de les relacions amb el cos consular mediterrani acreditat a Catalunya
97. Impuls de la Iniciativa Magrib per al desplegament de plans i d’actuacions amb els països de la
Mediterrània occidental
98. Reforçament i desplegament de la presència catalana al sud i est de la Mediterrània
99. Foment de les relacions bilaterals amb el sud d’Europa i desplegament dels acords mediterranis
bilaterals i sectorials
100. Foment de l’establiment d’acords de col·laboració descentralitzada amb actors regionals i locals del sud
de la Mediterrània

3.2.2. Reforçament de l’acció exterior i impuls dels instruments de projecció pública exterior
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Impuls a la internacionalització de les empreses a través d’ACCIÓ
Impuls de la projecció cultural de l’Institut Ramon Llull
Reforç de l’acció cultural de l’ICEC
Col·laboració i suport a les iniciatives de projecció exterior del Diplocat
Promoció del model esportiu de Catalunya
Consolidació i difusió del model català de cooperació al desenvolupament
Promoció de la dieta mediterrània i impuls del Hub d’alimentació i gastronomia

3.2.3. Suport als intercanvis entre les dues ribes de la Mediterrània i les seves relacions
culturals i econòmiques
108. Promoció d’intercanvis d’actors i professionals que afavoreixi el foment compartit de coneixements i
bones pràctiques
109. Foment del desenvolupament d’estratègies marítimes i d’intercanvi d’experiències i cooperació a través
d’aquestes
110. Impuls de programes de mobilitat i intercanvi en diferents àmbits
111. Foment de la col·laboració entre agents socioeconòmics i internacionalització de l’empresa catalana
112. Impuls de les relacions comercials, empresarials i la captació d’inversions
113. Promoció de la presència catalana en els fòrums de la regió mediterrània
114. Suport a l’educació en llengües mediterrànies i a les plataformes de llengües i traduccions
115. Foment a la participació dels creadors i empreses culturals catalanes en els principals mercats culturals
estratègics
116. Impuls a la promoció dels estudis de llengua catalana i a la traducció d’autors catalans a les llengües
de la Mediterrània

