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El 2020, els 42 Estats membres de la Unió pel Mediterrani 
van declarar el 28 de novembre com el Dia oficial de la 
Mediterrània, amb l’objectiu de celebrar-lo anualment, fent 
una crida a tots els qui s’identifiquen amb la Mediterrània, per-
què celebrin la seva herència de diàleg cultural, coneixement 
i humanisme. La regió, que comprèn més de 480 milions 
de persones en tres continents i al llarg de 46.000 km de 
costa, ofereix una riquesa de diversitat humana i natural única 
al món. Les seves comunitats i cultures fa segles que intercan-
vïen idees, productes i aprenentatge a través d’aquesta mar 
comuna. El Dia de la Mediterrània busca estrènyer aquests 
llaços, promoure el diàleg i fer valer les seves fites, així com 
exposar temes d’interès i mobilitzar la voluntat política i els 
recursos per abordar els reptes compartits. 

“La Mediterrània és la nostra llar i el nostre mitjà de vida, la 
nostra història i el nostre futur”, ha remarcat el Secretari 
General de la UpM, Nasser Kamel. “Afrontem grans reptes 
com a regió, però també tenim un gran potencial, i el Dia de 
la Mediterrània és una oportunitat fantàstica per alegrar-nos 
de tot allò que hem fet i tot allò que podem aconseguir si 
treballem junts”. 

En commemoració de l’aniversari del Procés de Barcelona, que 
va posar en marxa l’Associació Euro-Mediterrània després de 
la seva celebració el 1995, el Dia de la Mediterrània  té com a 
objectiu posar el focus en els èxits i iniciatives regionals em-
preses per totes les organitzacions i parts interessades que 
treballen diàriament per millorar la cooperació i la integració a 
la zona. L’objectiu últim del Dia de la Mediterrània és celebrar 
la nostra diversitat, mostrar que les nostres similituds són més 
grans que les nostres diferències i fomentar un sentiment 
d’unitat i de comunitat.

Celebrem-lo tots junts!

DIA DE LA  
MEDITERRÀNIA

Per qualsevol pregunta o entrevista, si 
us plau, poseu-vos en contacte amb:

Mitjans i comunicació

T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729

media@ufmsecretariat.org

Més de 480 MILIONS DE 
PERSONES viuen al 
Mediterrani, 
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Per què celebrem el Dia de la Mediterrània?

El Dia de la Mediterrània té com a objectiu fomentar una 
identitat mediterrània comuna. La dimensió cultural és 
un component essencial en la celebració d’aquest dia, ja que 
ens brinda l’oportunitat d’organitzar esdeveniments locals, 
nacionals i internacionals, així com exhibicions i festivals en 
tota la regió. 

El Dia de la Mediterrània proporciona un impuls anual únic 
per a incrementar la visibilitat d’una agenda positiva sobre 
la Mediterrània i del conjunt dels esforços regionals duts a 
terme pels governs, les organitzacions internacionals i re-
gionals, les agències de desenvolupament, el sector privat, 
la societat civil i totes les parts interessades que treballen dia 
a dia per a millorar la cooperació i la integració en la regió. 
Aquesta és l’ocasió per exposar temes d’interès, mobilitzar la 
voluntat política i els recursos per a fer front als desafiaments 
i celebrar els èxits a la regió.   

Per què el 28 de novembre?

El 28 de novembre del 1995, es va iniciar el Procés de 
Barcelona amb la vocació de convertir la regió mediterrània 
en un espai comú per al progrés socioeconòmic i de diàleg 
entre les poblacions. El Dia de la Mediterrània és, per tant, 
un recordatori valuós d’aquest compromís, per a continuar 
avançant i progressant plegats, tot i els reptes que puguin 
sorgir.  

A qui va dirigit?

A tothom! Des de les entitats que treballen en l’àmbit de la 
cooperació i el desenvolupament, organitzacions i represen-
tants dels mitjans de comunicació, sector públic i privat, fins 
a la ciutadania que viu i treballa a l’àrea mediterrània. 

DIA DE LA MEDITERRÀNIA: 
CAMPANYA 2022

PREGUNTES FREQÜENTS

“Amb l’objectiu de fomentar una identitat mediterrània comuna i incrementar 
la visibilitat i la propietat de la cooperació regional, declarem el dia 28 de 
novembre, com el Dia de la Mediterrània. Coincidint amb la data de la 
Declaració de Barcelona, el Dia de la Mediterrània brindarà l’oportunitat de 
celebrar esdeveniments a tota la regió amb la finalitat d’estrènyer els llaços, 
promoure els intercanvis i els diàlegs interculturals, abraçant la diversitat de 
la regió.” 

Conclusió oficial del 5è Fòrum Regional de la UpM, 2020,  aquí.

Campanya 2022: La Mediterrània, un viatge pels 
sentits

El Secretariat de la UfM ha llançat la campanya 2022 per con-
vidar ciutadans, organitzacions i actors culturals a reflexionar 
sobre una identitat comuna de la Mediterrània i conscienciar 
sobre els esforços realitzats en tota la regió diàriament per 
millorar la cooperació i la integració en la zona euromedite-
rrània. Durant tot l’any que portarà a aquesta edició, l’eco-
sistema euromediterrani, compartirà històries d’iniciatives i 
personalitats, transcendint les cultures i les generacions, en 
esperit d’inclusivitat, diversitat i cooperació.

Amb el títol “La Mediterrània, un viatge pels sentits”, la 
campanya té com a objectiu celebrar la música i el menjar 
que poden evocar immediatament bons records de la regió, 
l’ombra d’una olivera o mirar a través de qualsevol dels molts 
paisatges únics, en un moment de pau i connexió amb la 
naturalesa.

Durant tot l’any es pregunta als ciutadans “Quin dels teus 
sentits es veuen agitats només per aquesta paraula, Mediterrà-
nia?”. La resposta de cada persona serà diferent, i no obstant 
això un recordatori constant d’una identitat compartida. La 
celebració cultural serà un component important, ja que serà 
una ocasió per a la celebració d’esdeveniments, exposicions 
i festivals de tota la regió amb l’objectiu d’enfortir els llaços 
entre les dues ribes, promoure l’intercanvi i el diàleg inter-
cultural, i abraçar el que ens uneix.

Vídeo Teaser de la campanya del Dia de la Mediterrània

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/11/Co-Presidency-Statement-V-UfM-Regional-Forum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iHmcL0SUUBo&list=PL66I6Q2O_9mHCVjc55lR3LvZLg0dDr_bH&index=5
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Destaca  el teu projecte o la teva iniciativa 

El logotip oficial del Dia de la Mediterrània està disponible 
en molts idiomes           Si falta el teu idioma, posa’t en contac-
te amb nosaltres i estarem encantats de proporcionar-te’l.

Si vols ser soci oficial del Dia del Mediterrani, posa’t en con-
tacte amb: media@ufmsecretariat.org

Estarem encantats d’incloure el vostre logotip al lloc web i 
promocionar i tornar a compartir el vostre contingut.

Uniu-vos a la conversa: #MediterraneanDay 

Estem animant els socis del sector públic i privat de tota la 
regió a acollir esdeveniments, concursos, festivals, jornades 
de portes obertes, exposicions, debats i discussions.

Si voleu assistir o informar sobre un esdeveniment, podeu 
trobar-los al directori aquí.

Aquí trobareu algunes històries de la regió euromedi-
terrània.

Entrevistes

Si teniu una idea per a un segment o funció més gran del Dia 
del Mediterrani, o sobre un aspecte del Mediterrani que podria 
formar part de les Celebracions, feu-nos-ho saber! Podem 
proporcionar pressupostos, entrevistes i contribucions de 
la nostra llista d’experts i socis.

El secretari general de l’UpM, Nasser Kamel, la llista d’experts 
de l’UpM i experts de l’ecosistema mediterrani en general, 
segueixen a la vostra disposició per a qualsevol comentari o 
pregunta addicional, així com per als promotors i beneficiaris 
de projectes per a més de 60 iniciatives recolzades. Poseu-vos 
en contacte amb nosaltres a media@ufmsecretariat.org

Podeu trobar una llista completa dels nostres socis institu-
cionals i promotors de projectes aquí.

IMPLICA’T
El Procés de Barcelona

El 28 de novembre del 1995, els ministres d’Afers Exteriors de 
la UE i dels 12 països del sud i l’est del Mediterrani van celebrar 
a Barcelona la primera Conferència Euromediterrània. Van 
signar un acord per posar en marxa el Procés d’Associació 
Euro-Mediterrani, un nou marc de diàleg nascut de la voluntat 
de convertir la regió mediterrània en un espai de pau, esta-
bilitat, seguretat i prosperitat compartides. La Declaració de 
Barcelona va definir els objectius principals de l’associació, 
dividits en tres eixos temàtics principals: política i seguretat; 
economia i finances; afers socials, culturals i humans. 

La Unió pel Mediterrani

La Unió pel Mediterrani va néixer com a prolongació del desig 
d’integració i cohesió regional. La UpM reuneix 42 països 
europeus i del sud de la Mediterrània per a treballar junts 
en igualtat de condicions sota una copresidència Nord-Sud, 
que actualment exerceixen la UE i Jordània. El seu objectiu és 
potenciar la cooperació regional, el diàleg i la posada en marxa 
de projectes i iniciatives que tinguin un impacte tangible en 
la vida de la ciutadania.

MÉS INFORMACIÓ

@ufmsecretariat @ufmsecretariat/ufmsecretariat Union for the 
Mediterranean

42 Estats membres
27 membres de la UE i 15 països 
del sud i l’est de la Mediterrània. 
Els seus Alts Funcionaris es 
reuneixen periòdicament per a 
supervisar i coordinar les activitats 
de la UpM. 

2 Copresidències
La UE i Jordània han assumit la 
copresidència Nord-Sud des del 
2012, que encarna el principi de 
copropietat de la UpM.

1 Secretariat
Situat a Barcelona, el Secretariat 
funciona com a base d’operacions 
de la UpM.

Fites principals

1995: Procés de Barcelona

2008: Creació de la Unió pel 
Mediterrani

2010: Creació del Secretariat  
de la UpM

2011 - actualitat: més de 50 
projectes amb el segell de la UpM; 
el Fòrum Regional de la UpM, el Full 
de Ruta de la UpM; la Política de 
Veïnatge de la UpM-EU; Observador 
en l’Assamblea General de les Nacions 
Unides

2017: nou Full de Ruta de la UpM

Nov 2020: Els Estats membres 
de la UpM declaren el Dia de la 
Mediterrània
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Només dos dels 49 LLOCS RECONEGUTS 
PER LA UNESCO AL VOLTANT DE LA MAR 
MEDITERRÀNIA estan fora de perill  
pel que fa al canvi climàtic

EL 80% DELS LLOCS DE 
TREBALL A LA REGIÓ 
MEDITERRÀNIA són creats 
per les PIMES

La regió mediterrània és 
LA PRIMERA DESTINACIÓ TURÍSTICA 
del món

La Mediterrània és una de les 
rutes marítimes més transitades 
del món: AL VOLTANT D’UN 1/3 DE LA MARINA 
MERCANT MUNDIAL CREUA LA MAR cada any 

La Mediterrània 
té 46.000 KM DE COSTA La Mediterrània conté EL 18% 

DE LA FLORA MARINA MUNDIAL, I EL 28% 
DE LES SEVES ESPÈCIES SÓN ENDÈMIQUES 
(úniques a la regió)

La conca mediterrània, QUE S’ESTÉN 
AL LLARG DE MÉS DE 2 MILIONS DE QUILÒMETRES 
QUADRATS, és el segon punt de major 
biodiversitat del món
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SI PENSES EN LA 
MEDITERRÀNIA, A ON 
ET PORTEN ELS TEUS 
SENTITS? #MediterraneanDay
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