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1. PREÀMBUL.  

Des de 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani s’han compromès a 
participar activament en l’emergència d’una comunitat mediterrània de pobles. Per 
això, van iniciar un procés de construcció d’una Assemblea de ciutadans i 
ciutadanes del Mediterrani. En aquesta primera etapa van elaborar un text 
fundador, base de l’actual carta constitutiva. 

El present procés es fonamenta en els valors democràtics de llibertat, de pau, de 
respecte a la diversitat cultural i de responsabilitat mediambiental. Té per ambició 
afavorir l’emergència de la paraula i l’acció ciutadana comuna a través de 
l’organització de trobades permanents i de mètodes i instruments innovadors. 

Aquesta iniciativa, que naix com a complementària d’altres experiències existents, 
es basa completament en una constatació: és fonamentalment a través de l’acció i 
la implicació dels ciutadans i ciutadanes que una “comunitat de destinació” 
solidària i positiva podrà crear-se en el si de l’espai mediterrani. 

L’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani no és una empresa 
reservada a un xicotet nombre de persones o a un cercle d’iniciats. Per contra, la 
dinàmica de conjunt necessita unir i arreplegar l’adhesió d’un gran nombre i 
varietat de persones. 

 

Anàlisi compartit de la realitat 
 
Malgrat la complexitat de la realitat mediterrània, nosaltres, ciutadans i ciutadanes 
del Mediterrani; hem construït col·lectivament un conjunt de constatacions generals 
que són objecte d’un fort consens entre nosaltres. 

 
 Malgrat que la seua unitat i la seua existència política no estan encara 

provades, la regió mediterrània és de fet una realitat històrica, humana, 
comercial, cultural, social i mediambiental. Aquesta realitat no es pot 
menysvalorar, ha de ser recordada i subratllada. És cert que aquesta visió 
d’unitat s’ha perdut de vista fonamentalment després de la Segona Guerra 
Mundial i a causa de la creació d’un fort eix transatlàntic, de la construcció de 
la Unió Europea al nord del Mediterrani i de la integració en aquesta Unió de 
diversos països de la ribera nord-est. Aquestes integracions regionals o 
polítiques han pogut desviar de manera sostenible als països de la conca del 
conjunt mediterrani. 
 

 El fracàs de les iniciatives de construcció de certes entitats al sud i a l'est de la 
Mediterrània és hui dia flagrant. 



 

 Hi ha una forta contradicció entre la lliure circulació de fluxos de mercaderies i 
de capitals i les restriccions imposades a la circulació de persones. 

  L'aparició de tensions entre els mons de tradició religiosa diferent és una 
realitat inquietant. 

  Els països balcànics viuen dificultats degudes a la transició econòmica i política, 
a conflictes ètnics i de minories, pateixen l'aïllament. És impossible saber 
exactament com, tant per a aquests països com per a tots els de la conca 
mediterrània, serà acceptada i viscuda per part dels ciutadans i ciutadanes la 
doble pertinença, a Europa d'un costat i al Mediterrani de l'altre. 

 Finalment, com no destacar que les relacions existents entre els diferents països 
de la conca estan diversament desenvolupades i es basen en lògiques bilaterals i 
rarament multilaterals? 

Som conscients del desafiament des d'una perspectiva mediterrània en aquestes 
condicions és complex i fins i tot difícil. Tot i això estem convençuts que és 
absolutament indispensable. 

 
 

Els reptes principals i els eixos estratègics  
 
El gran repte és avançar en la construcció d'una comunitat de pobles de la 
Mediterrània. Per això, s'han identificat els següents eixos estratègics d'acció: 

 
 
 Accions amb vistes a una governança concertada, compartida i adaptada a 

l'espai mediterrani generant models que facen possible la participació 
propositiva de la ciutadania. No es tracta d'imposar cap model preexistent sinó 
de fer possible una institucionalitat que considere l'especificitat dels pobles del 
Mediterrani i la seua capacitat d'acció i reflexió comunes.  
 

 La promoció de les relacions i la comunicació entre la ciutadania dels països del 
sud i est de la Mediterrània, per les seues especials circumstàncies econòmiques 
i polítiques, requereix d'un major compromís  col·lectiu. 

 
 

 La contribució a la superació dels temors mutus amb la finalitat de donar un 
sentit humà, polític, cultural, mediambiental i econòmic al conjunt mediterrani. 
 



 

 Enfrontar aquests reptes requereix d'una acció conscient i permanent dels 
ciutadans i de les ciutadanes de la Mediterrània, una acció ciutadana comuna 
que ha de complementar o dinamitzar la de les institucions públiques en tots els 
seus nivells amb l'objectiu comú de la pau, el desenvolupament, la solidaritat i 
la prosperitat compartida. 

 
 

2. OBJECTIUS. 
 
L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani desitja aconseguir des d'ara 
els objectius següents: 
 
•  Contribuir a la construcció d’un espai mediterrani sostenible de la pau, de 
desenvolupament, de solidaritat i de prosperitat compartida entre els pobles.  
Pretenem promoure la intervenció ciutadana a l'interior d'una nova construcció 
política, econòmica i social per a la conca mediterrània.    
 
•  Participar a l’emergència de noves governances realment concertades i 
compartides a l'espai mediterrani. 
 
•     Actuar a favor de la integració econòmica i política en el marc regional.  

 
•  Treballar per superar els temors comuns per donar un sentit humà, polític, 
econòmic, cultural i mediambiental a una comunitat de pobles mediterranis.   

 
•     Contribuir al diàleg ciutadà de societats a societats. 

 
 
3. NATURALESA I PRINCIPIS. 
 
Una Assemblea de ciutadans i ciutadanes és un procés d'acció i intel·ligència 
col·lectiva que va més enllà de l'experiència tradicional i tracta de produir elements 
de consens i proposta nous. 

 
L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani és concebuda com un espai 
de diàleg permanent entre les societats - amb totes les seues components- de la conca 
mediterrània. Es tracta d'un procés a llarg termini que reuneix els diferents actors de 
la societat (moviments ciutadans, institucions públiques i privades, empreses, 
associacions, sindicats, experts, universitats, centres de recerca, etc.). 
  



 

L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani es proposa ajudar a fundar 
una ciutadania renovada, basada en la responsabilitat, el diàleg i el compartir. 
 
Una Assemblea de ciutadans i ciutadanes s'inspira en tres principis: 
 
- Permet identificar les grans mutacions i reptes del futur. 
- Espera construir perspectives comuns tenint en compte la diversitat geogràfica i 

socioprofessional de situacions i punts de vista. 
- Funda la democràcia en la identificació de valors, interessos, desafiaments i 

compromisos comuns, veritable ciment de la comunitat i base del "viure junts". 
  
L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani no té un estatut jurídic, és 
efectiva i fonamentalment un procés i no una institució. Ella és a la vegada: 
 
- Una aventura compartida 
-  Una visió, aquella d'una ciutadania mediterrània en construcció 
- Una voluntat: sortir de la impotència per comprendre i influir, a través de la 

posada en comú d'esforços i realitats en què l'escala i la complexitat ens superen 
a nivell individual. 

- Un espai on poder compartir iniciatives, reflexions i aprenentatges. 
 

 
4. VALORS COMUNS. 
 
L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (ACM) s'inscriu en una visió 
humanista i progressista de l'evolució històrica del conjunt mediterrani i de la 
totalitat del planeta. Aquesta visió està basada en valors democràtics, de llibertat, de 
solidaritat, de pau, de respecte de la diversitat cultural i de la responsabilitat 
mediambiental. Aquest espai no podrà acollir persones portadores d'idees contràries 
a aquests principis i valors comuns: 
 
 L'ACM és plural tant per la identitat i la naturalesa dels actors convidats a dialogar 

com per les opcions filosòfiques, polítiques o religioses que representen. 
  

 
 L'ACM privilegia una ètica de diversitat i unitat. Cadascú està disposat a 

reconèixer la seua particularitat, però en conjunt, els participants busquen la 
construcció d'una gestió sostenible i solidària dels desafiaments comuns de la 
humanitat. 
 



 

 L'anàlisi del passat no busca mai jutjar persones o civilitzacions sinó extraure 
perspectives de futur. 

 
 L'ACM no substitueix els múltiples dispositius de cooperació preexistents. 

Cadascú té la seua raó de ser. L'ACM vol ser un espai de diàleg que conduïsca cap 
a l'emergència de noves cooperacions que trobarien al seu voltant modalitats 
pròpies de posada en pràctica sense que l'ACM tinga per vocació ser el suport. 

 
  L'ACM no persegueix construir coalicions davant de tercers. En oposició, desitja 

que els intercanvis que promou siguin útils per a altres diàlegs interregionals o 
mundials. 

  
L'ACM està basada en el principi de ciutadania: hem d'aprendre a considerar-nos i a 
considerar a tots els éssers humans com a membres plens de la immensa comunitat 
humana. 
 
En el marc de l'ACM els participants intervenen a títol personal. L'ACM no és un lloc 
d'expressió del punt de vista de les institucions ja que hi ha altres espais per a les 
negociacions institucionals. Atès que la llibertat de paraula és incompatible amb 
l'exercici de la responsabilitat institucional, l'ACM privilegiarà als actors que disposen 
d'una experiència sense que els seus actuals responsables els sotmetin a un deure de 
reserva. Els participants a l'ACM es comprometen a: 
 
- Fer de l'ACM un espai obert, tolerant i acollidor. 
- Animar l'ACM donant-la a conèixer i garantint la seua promoció en els entorns i 

mitjans respectius. 
- Compartir la seua experiència i mantenir vincles privilegiats amb la resta de 

participants. 
- Respectar els dispositius de treball adoptats en comú. 
- Acceptar que la seua participació a l'ACM siga pública. 

 
 
 
 
5. DISPOSITIU DE TREBALL. 
 

L'Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani 
  
L'Assemblea de Ciutadans i Ciutadana del Mediterrani té per ambició alçar l’anàlisi 
comú i definir una visió i unes perspectives col·lectives front als desafiaments del 
segle XXI. 



 

  
En una segona etapa, es tractarà de construir diàlegs entre les diferents perspectives 
a fi d'emergir prioritats, estratègies comunes i propostes concretes que puguen servir 
per orientar l'acció política i pública. D'acord amb la nostra visió del que constitueix 
una societat, els participants en aquestes trobades sorgiran de mitjans socials, 
professionals i culturals diversos i sempre en el marc de la conca mediterrània. 
 
La coordinació mediterrània 
 
Aquest òrgan està format per organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre 
que posen a disposició de la iniciativa els recursos humans i materials necessaris i 
que tenen una capacitat comprovada de mobilització de recursos econòmics. Aquest 
és responsable del desenvolupament i del seguiment de la iniciativa, així com de la 
seua coordinació política i executiva. 
  
Els membres de la Coordinació mediterrània estan subjectes al respecte de l'esperit i 
l'ètica de la present carta constitutiva. També vetllen perquè siga respectada per tots 
els participants. En cas de divergència persistent entre protagonistes o participants 
de l'ACM en el que al respecte de la carta constitutiva es refereix, la Coordinació 
mediterrània exercirà un paper d'arbitratge amb el suport del Consell si es 
considerara convenient. 
  
El sistema d'informació de l'ACM ha d'assegurar la transparència de l'activitat de la 
Coordinació mediterrània. 
  
La Coordinació mediterrània té la responsabilitat de la recerca de finançament, de la 
qualitat i la transparència en la gestió. 
  
La Coordinació mediterrània pot ser ampliada geogràficament en funció de les seues 
necessitats i del desenvolupament de les seues activitats. 
 

 
 
El Consell 
 
Un Consell consultiu s'ha creat per promocionar la iniciativa. Els seus membres són 
designats per la Coordinació mediterrània. En nombre de membres no està limitat. El 
Consell és convocat per la Coordinació mediterrània, que pot convocar la totalitat o a 
una part dels seus membres en funció de les temàtiques a abordar. 
  



 

El Consell està format per persones voluntàries procedents de la regió mediterrània. 
Els membres són elegits en funció de: 
  
- La seua capacitat de mobilització a nivell local o regional. 

 
- La seua experiència i especialització. 

 
- La seua visibilitat pública. 

 
- La seua capacitat per jugar un paper de facilitador tant amb els ciutadans com 

amb les institucions. 
  
Els membres del Consell tenen per rol: 
  
- Ajudar a la Coordinació mediterrània a animar políticament el procés. 

 
- Respondre les consultes llançades per la Coordinació mediterrània. 

 
- Donar suport a la Coordinació mediterrània a definir les seues eleccions 

estratègiques. 
 

- Contribuir a la redacció de textos de reflexió estratègica en els camps polític, 
social, econòmic i mediambiental. 

 
- Ajudar a la Coordinació mediterrània a avaluar els treballs de la iniciativa. 
 
- Respondre a les sol·licituds de la Coordinació mediterrània en el marc de la 

resolució d'eventuals conflictes entre protagonistes i participants. 
 

- Ajudar a l'avaluació de la creació de Cercles locals ciutadans. 
 

 
 
Els Cercles locals de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani 
  
La present iniciativa té també com a objectiu la creació i promoció de Cercles locals 
de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani en els diferents països de la conca. 
Concebuts com a espais de diàleg permanent i obert entre ciutadans, s'organitzen a 
partir de la confrontació d'idees (tallers, taules rodones), de l'elaboració col·lectiva i 
de l'avaluació de propostes amb vista a contribuir a l'emergència de noves polítiques 
econòmiques, socials , culturals i mediambientals. 



 

  
Qualsevol ciutadà i ciutadana pot participar en aquestos Cercles amb la condició que 
accepte els principis d'aquesta Carta constitutiva i es comprometa a respectar-los. 
  
Els Cercles de ciutadans són per naturalesa informals excepte quan el context polític 
d'un país no ho permeta. En aquest cas, la Coordinació mediterrània li transmetrà un 
model d'estatuts que podrà ser utilitzat. L'existència d'un Cercle està subordinada al 
reconeixement formal per part de la Coordinació mediterrània. 
  
Cada Cercle designa una persona referent que és la responsable de l'articulació amb 
la Coordinació mediterrània i amb la resta de cercles. 
 
 
 
Els mètodes 
 
  
La descentralització tant geogràfica com institucional de la iniciativa i de les seues 
activitats ens obliga a disposar d'instruments de col·laboració professionals i 
eficients. Amb l'objectiu de brindar millors instruments per a totes les fases de 
l'Assemblea, la Coordinació s'ha dotat de: 
  
- Un centre de recursos on-line i d'un sistema d'informació. 

  
- D'un mètode innovador que permet realitzar síntesis respectuoses de la paraula 

de cada participant. 
  
El conjunt de processos de l'Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani 
reposa en part sobre instruments i mètodes participatius. Aquests instruments, que 
adaptarem a les necessitats, seran considerats com un element essencial de la nostra 
iniciativa. 

 


