
 

 

MedCités / MedCities celebra la seva conferència anual i l’assemblea general a Tunis per 

apropar la cooperació entre ciutats del Mediterrani 

 

Tunis, 28 Novembre de 2019 

 

● En el marc de les accions de cooperació de les 56 ciutats mediterrànies membres, la 

conferència ha servit de punt d’unió per treballar un full de ruta conjunt.  

 

● L'alcaldessa de Tunis, la Sra.Souada Ben Abderrahim ha rebut la delegació de 

MedCités i tots els participants i ha  obert les ponències desitjant una estreta i llarga 

col·laboració entre les ciutats membres de MedCités. 

 

● A l’assemblea general s’ha aprovat l’entrada de quatre noves ciutats: València, 

Montpellier, Gaziantep i Mersin. Amb aquestes, la xarxa ja en suma 61. 

 

"Apropar els municipis de la Mediterrània als ciutadans: descentralització i cooperació 

intermunicipal per la prestació de serveis", aquesta era la premisa sota la qual s’han debatut 

diverses temàtiques en tres taules rodones que han comptat amb una àmplia representació de 

les ciutats membres de l’associació. 

 

MedCités o MedCities, és una xarxa de 61 ciutats del Mediterrani creada a Barcelona, on avui 

dia hi té la seu, el 1991. Va ser una iniciativa del programa Mediterranean Environmental 

Technical Assistance Programme (METAP) i treballa encara per al desenvolupament urbà 

sostenible com a via per millorar les condicions de vida a tota la regió. Aquestes ciutats 

membres col·laboren en diversos projectes segons la necessitat de cadascuna. Reforçar el 

paper, les competències i els recursos (institucionals, financers i tècnics) de les administracions 

locals en l'adopció de polítiques de desenvolupament local sostenible és un dels principals 

objectius de l’associació, que aquest any ha celebrat la seva conferència anual. 
 

El tema clau d’aquesta edició ha estat la necessitat de la descentralització de competències per 

cobrir tot allò que demanen i necessiten les ciutats i els serveis que han de cobrir per als seus 

habitants. Les ciutats participants han convingut que una descentralització permet atendre 

millor els ciutadans. Alhora, la mancomunació de serveis ajuda a ser eficients i aprofitar 

sinergies d’altres ciutats.  

 

Així mateix, les estratègies que segueixen les ciutats i llurs ajuntaments per coordinar-se i 

ajudar-se amb aquells altres més propers, ha estat també un dels punts principals del debat. La 

mobilitat, la gestió de residus, l’eficiència energètica o el cicle de l’aigua són els que més 

demanda generen pel que fa a la cooperació entre municipis propers, amb criteris de 

sostenibilitat. Des de les ciutats del mediterrani es llença un missatge unànime: per fer que les 

ciutats siguin zones més amables i adaptades a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes cal  

una bona inversió econòmica i tècnica i el treball conjunt.   

 

 



 

Per cloure la conferència anual s'han posat de relleu algunes experiències de governança 

metropolitana a zones urbanes (on ha destacat l’exemple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) 

tenint en compte, un cop més, els reptes que tenen les ciutats de l'arc mediterrani. 

 

El nou Secretari General, el Sr. Josep Canals Molina, ha subratllat la importància de seguir 

creant xarxa i una comunicació constant i fluida entre les ciutats membres i ha volgut compartir 

el desig de MedCités: “Volem ser una veu mediterrània de referència en l’agenda mundial 

alhora que associació útil per a les ciutats associades. Esperem que cada cop més ciutats s’hi 

sumin i el món conegui quina és la nostra manera de fer i de viure la riquesa social i cultural, 

d’una manera transversal. Els reptes i amenaces com l’emergència climàtica i les migracions 

forçades bé s’ho valen”. 

 

Com cada any, aquesta conferència ha servit d’antesala per a la celebració de l’Assemblea 

General dels membres. Per a aquesta 15ena trobada anual, a banda de l’aprovació dels 

comptes i el nou pressupost per als projectes de 2020, també s’ha parlat dels punts claus del 

pla estratègic fins al 2023. L’assemblea també ha aprovat l’entrada de nous membres a 

l’associació: València, Montpellier, Gaziantep (Turquia) i Mersin (Turquia). Amb aquestes 

incorporacions, MedCités/MedCities ja suma 61 ciutats membres. 

 

A mitjà termini, l’associació MedCités té previst iniciar segones fases de projectes ja engegats 

durant el 2019 i iniciar-ne de nous el 2020. 

 

(S’adjunten imatges de la conferència anual i de l’assemblea general) 

 

 

 

Per a més informació: 

 

Mireia López Baeta 

mlopez@amb.cat 
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