
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 
 

Entitats i associacions de set països creen 
la primera aliança privado-pública per 

impulsar la cooperació social, cultural i 
econòmica a la Mediterrània 

 

 

• La Fundació "la Caixa" i l’IEMed impulsen la MED Confederation, 

una aliança per situar la Mediterrània en l’economia global, 

juntament amb entitats de Bèlgica, França, Marroc, Egipte, Tunísia i 

Turquia. 

 

• L'organisme internacional s'ha presentat a CaixaForum Barcelona 

ja amb cinc primers projectes concrets, entre els quals incentivar la 

mobilitat de joves professionals en empreses internacionals o 

promoure l'ocupació i l'emprenedoria social mitjançant una 

plataforma entre empreses i entitats socials 

 

 

Barcelona, 19 de desembre de 2013.- Nou entitats d’Espanya, França, 
Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia i Bèlgica (fundacions, bancs, caixes d'estalvis i 
think-tanks) han constituït la MED Confederation, que vol impulsar la 
cooperació socioeconòmica a la Mediterrània per situar aquesta regió de 450 
milions d’habitants en una millor posició econòmica, comercial i social en un 
món globalitzat.  
 
La nova institució i els seus projectes per a 2014 s'han presentat davant de 
més de 200 representants d’Espanya, França, Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia 
i Bèlgica aquesta tarda a CaixaForum Barcelona. L’acte ha comptat amb la 
participació de Javier Solana, exresponsable de la UE per a Afers Exteriors i 
Política de Seguretat; Bernardino León, enviat especial de la UE al sud de la 
Mediterrània; Gonzalo de Benito, secretari d’Estat d’Afers Exteriors del govern 
espanyol; Roger Albinyana, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya; Senén Florensa, president executiu de l’IEMed, Jaloul Ayed, 



 
 
 

 

 

 

president de MED Confederation i exministre de finances de Tunísia; i Jaume 

Lanaspa, director de la Fundació "la Caixa"; entre altres.  
 
Els membres fundadors de MED Confederation són: 

 
• La Fundació "la Caixa" 
• IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània)  
• WSBI (World Savings and Retail Banking Institute, Brussel·les) 
• IPEMED (Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen, 

França) 
• Caisse des Dépôts et Consignations (Tunísia) 
• Caisse de Dépôt et de Gestion (Marroc) 
• TEPAV (Economic Policy Research Foundation, Turquia) 
• Al Barid Bank (Marroc) 
• CEEBA (Chamber of the Euro Chambers, Egipte) 

 
 
La MED Confederation es posa en marxa amb els següents projectes d’abast 

mediterrani: 

 
• Incentivar la mobilitat de joves professionals en empreses 

internacionals a través d’un programa d’intercanvi mediterrani. 
(IPEMED, França)  

 
• Promoure l'ocupació i l'emprenedoria social mitjançant la creació 

d’una plataforma de trobada entre empreses i entitats de la societat civil 
que permeti fomentar la incorporació al mercat de treball.  (Fundació “La 
Caixa”)  

 
• Fomentar en el món econòmic i de negocis la responsabilitat social 

corporativa atesa la demanda creixent de serveis per part de la societat 
civil. (Groupe Banque Populaire and Caisse d’Epargne, França)  

 
• Crear una xarxa de centres d'incubació d'empreses que permeti a les 

start-ups accedir a finançament, mercats i talent en països mediterranis. 
(TEPAV, Turquia)  

 



 
 
 

 

 

 

• Establir una xarxa mediterrània de cooperació econòmica amb les 
principals institucions multilaterals (entre altres, el Banc Europeu 
d’Inversions, l’OCDE, el Banc Europeu per a la Reconstrucció i 
Desenvolupament, la Lliga Àrab, El Banc Africà de Desenvolupament) 
per promoure reformes econòmiques i bona governança (IEMed). 

 

 

Per què Med Confederation  

Med Confederation és una aliança que treballa perquè els països de la 
Mediterrània puguin desenvolupar un paper actiu a nivell internacional en 

l'àmbit socioeconòmic, potenciar els seus avantatges competitius i afavorir 
els interessos comuns. 

En aquest sentit, el grup inicial de fundacions, entitats financeres i centres de 
recerca que conformen MED Confederation persegueixen dos objectius: créixer 
junts i créixer millor.  

Factors competitius d’una aliança entre països mediterranis: 

• Demografia i recursos humans. Els països riberencs tenen una població 
de 450 milions de persones (s’estima que serà de 600 milions l’any 
2050). Segons dades del Banc Mundial, la riba sud i est de la 
Mediterrània (270 milions d’habitants) necessita crear fins a l’any 2020 
més de 62 milions de llocs de treball si vol donar sortida laboral a la 
generació de joves més nombrosa de la seva història. 
 

• La seva privilegiada situació estratègica. En una economia globalitzada 
amb un important pes del transport marítim, la posició de la Mediterrània 
com a nexe entre tres continents li fa recuperar centralitat.  
 

• Els seus recursos naturals (a la zona euromediterrània hi ha el 5,8% de 
les reserves de petroli mundials i el 8,4% de les de gas) i la seva 
proximitat a les reserves d'hidrocarburs, la converteixen en la regió de 
trànsit d'energia més important del món.  
 

• La combinació de mercats madurs i emergents, de països amb 
tecnologia de nivell mitjà i avançada, i d'economies intensives en mà 



 
 
 

 

 

 

d'obra i en capital. Tot plegat comporta una enorme complementarietat 
entre la riba nord i sud de la Mediterrània. 
 

• Una societat civil dinàmica, amb nous lideratges per part dels joves i les 
dones, en processos de plena transformació política i social.  

 

 

 

 

 

 

Més informació   
 
Premsa IEMed 
 
Jordi Bertran 
 T. 93 244 98 54/50 - M. 647 33 30 30  
jbertran@iemed.org 

  www.twitter.com/iemed_    

  www.facebook.com/iemed 
 

 
Departament de Comunicació de 
l'Obra Social ”la Caixa” 
 
Josué Garcia 
93 4046151 / 638146330 / 
jgarcial@fundaciolacaixa.es 
 
Neus Contreras 
93 4046073 / 619743829  / 
ncontreras@fundaciolacaixa.es  
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


