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1. PREÀMBUL1.

Des de 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani 
s’han compromès a participar activament en el projecte de 
construcció d'una comunitat dels pobles del Mediterrani. Amb 
aquesta finalitat van iniciar un procés de construcció d’una 
Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani. En aquesta 
primera etapa es va adoptar un text fundacional, base de l’actual 
carta constitutiva.

L’ACM es basa en la declaració universal dels Drets Humans de les 
Nacions Unides del 8 de desembre 1948 i en la resolució 2849 del 
20 de desembre 1971 a propòsit de "El Desenvolupament i el medi" 
de l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’ACM ha constituït 
una xarxa de cercles al voltant del Mediterrani que promou el 
diàleg, la proposta i l’acció ciutadana. En 2016, l’ACM va adquirir 
personalitat jurídica sota l'estatus de Fundació(FACM), la qual 
cosa li permet integrar una gran varietat de persones que poden 
aportar una visió àmplia i compartida del món Mediterrani.

1  Aquest document és l’actualització de la primera Carta Constituent 

aprovada a Casablanca el 31 de maig de 2009.
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Resultats compartits | L’anàlisi compartida dels fets.

Malgrat la complexitat de la realitat mediterrània, la Fundació ACM, 
ha destacat l'existència d’un conjunt de dades:

Els factors geogràfics, històrics, humans, econòmics, culturals, 
socials i ambientals compartits pels països de la regió són el 
fonament del caràcter Mediterrani. Aquesta evidència no pot ser 
subestimada sinò que, contràriament, ha de ser recordada i 
subratllada. Aquesta matriu unitària es va desintegrar amb el 
temps, especialment després de la Segona Guerra Mundial, amb el 
desenvolupament de l’eix transatlàntic i el progrés de la 
construcció de la Unió Europea. Aquesta matriu s’està disgregant 
davant la visió eurocèntrica de la regió.

El fracàs de la construcció d’institucions supranacionals en el sud i 
a l’est del Mediterrani, com és el cas de la Unió del Magrib Àrab 
(UMA).

La forta contradicció entre la liberalització dels fluxos de béns, ca-
pital i informació amb el desenvolupament d’Internet en 
comparació amb les restriccions imposades al moviment de 
persones.
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L’aparició de tensions creixents i dificultats per a la convivència 
interreligiosa.

El ressorgiment dels conflictes ètnics i els antagonismes entre 
minories, agreujats per les guerres que han esdevingut cròniques 
durant l'última dècada en el mediterrani.

Junt als antics i arrelats conflictes han sorgit nous enfrontaments 
violents.

Les desigualtats econòmiques i socials entre països del nord i del 
sud del mediterrani, però també dintre d’aquests països, han 
augmentat.

Els conflictes i les desigualtats en el Mediterrani són la base de 
l'augment dels fluxos migratoris i del nombre de refugiats, amb les 
seues conseqüències per a la inestabilitat general.

El dèficit de representació de les dones en l’espaï públic mediterra-
ni.

Com a ciutadans del Mediterrani, assumim que la construcció 
d’una visió de futur en aquest context és complexa. No obstant això, 
segueix sent absolutament essencial per assolir la pau, 
l’estabilitat i la prosperitat que comparteixen els pobles del 
Mediterrani.
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Principals reptes i eixos estratègics:

Per a la Fundació ACM, el desafiament és avançar en la 
construcció d’una comunitat dels pobles del mediterrani. Amb 
aquest objectiu s’han elaborat eixos d’acció estratègica:

• Crear models de gestió concertada, compartida i adaptada en l’àrea
mediterrània que permeta que els ciutadans participen en la seua
conducta. No es tracta d’imposar cap model preexistent, sinò de
promoure un marc institucional que tinga en compte l’especificitat
dels pobles del mediterrani, la seua aptitud per a la reflexió
conjunta i la seua capacitat d’acció col·lectiva.

• Sensibilitzar els ciutadans dels països del Sud i de l’Est del medite-
rrani sobre la necessitat d’augmentar les relacions i la comunicació
entre ells per a permetre un compromís col·lectiu, tenint present
les situacions econòmiques i polítiques particulars.

• Contribuir a l’eliminació dels temors mutus per donar un signifi-
cat humà, polític, cultural, mediambiental i econòmic al mediterrani.
Enfrontar aquests reptes requereix una acció conscient i permanent
dels ciutadans del mediterrani, però també una acció comuna que ha
de complementar i dinamitzar la de les institucions públiques a tots
els nivells, amb l’objectiu conjunt de pau, desenvolupament, solida-
ritat i justícia social.
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2. OBJECTIUS

La Fundació ACM desitja avançar cap als objectius següents:

• Contribuir a la construcció d’un espai mediterrani durable de pau,
desenvolupament, solidaritat i prosperitat compartida entre els
pobles. Des d’aquesta perspectiva, pretén promoure la intervenció
ciutadana dins d’una nova construcció política, econòmica i social
de la conca mediterrània.

• Participar en el sorgiment de noves governances realment con-
certades i compartides en l’àrea mediterrània.

• Actuar a favor d’una integració econòmica i política del marc re-
gional.

• Treballar per a superar els temors mutus per a restaurar el sentit
humà, polític, econòmic, cultural i mediambiental d’una comunitat
de pobles mediterranis.

• Contribuir al diàleg ciutadà entre els pobles.
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3. NATURA I PRINCIPIS DE LA FACM

La Fundació ACM proporciona un marc jurídic funcional que 
ofereix la capacitat per a una acció estructurada i transparent i 
una intel·ligència col·lectiva capaç de produir elements de 
consens i propostes. La Fundació Assemblea de Ciutadans i 
Ciutadanes del Mediterrani es concep com una àrea de diàleg 
permanent entre els ciutadans i les ciutadanes de la conca 
mediterrània. Es tracta d’un procés que reuneix diferents actors de 
la societat amb un compromís personal i individual (moviments 
ciutadans, institucions públiques i privades, empreses, 
associacions, sindicats, experts, universitats, centres 
d’investigació, etc). Aquest model està destinat a créixer a llarg 
termini. La FACM es compromet a promoure una ciutadania 
renovada basada en la responsabilitat, el diàleg i l’acció 
conjunta. La fundació també és:

• Una aventura compartida

• Una visió: la d’una ciutadania mediterrània en construcció.

• Una voluntat: sortir de la impotència per entendre i influir
sobre els espais l'escala i la complexitat dels quals van més
enllà de les capacitats del nivell individual, a través de la
combinació d’esforços i capacitats.
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• Un conjunt d’eines que permet compartir iniciatives, reflexions,
anàlisis, aprenentatges, propostes i accions.

4. VALORS COMUNS

La FACM s’inscriu en una visió humanista i progressista de 
l’evolució històrica del món i específicament del mediterrani en la 
seua globalitat. Aquesta perspectiva es basa en els valors 
democràtics de llibertat, solidaritat, pau, respecte per la 
diversitat cultural i responsabilitat mediambiental. La fundació 
no acollirà ningú amb idees contràries a aquests principis i valors 
comuns.

• La FACM és plural per la identitat i la natura dels membres 
convidats a dialogar, així com per les opcions filosòfiques, 
polítiques o religioses que representen.

• La FACM promou l’ètica de la diversitat. La identitat s’entén 
així com una construcció, això implica que la condició de 
ciutadania es base en la reconeixença de la particularitat, 
l’acceptació de la igualtat, l’adhesió al respecte pels altres i la 
gestió compartida dels reptes comuns.

• La FACM no substitueix ni entra en conflicte amb els diversos
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dispositius de cooperació ciutadana preexistents. Cadascú d'ells 
té la seua raó de ser. La Fundació pretén ser un fòrum de diàleg 
que fomenta el sorgiment de noves associacions.

• Dins de la FACM, els participants intervenen a títol personal.

Els ciutadans i les ciutadanes del mediterrani es comprometen a:

• Articular un espai obert tolerant i acollidor.

• Dinamitzar i promoure la seva acció i visibilitat.

• Compartir la seva experiència i mantenir vincles amb altres
ciu-tadans i ciutadanes.

• Respectar els dispositius de diàleg i treball adoptats en comú.

ORGANIZATCIÓ DE LA FACM

El Patronat.

Amb conformitat amb els estatuts aprovats en 2016, el Patronat 
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és l’òrgan de gestió i representació de la Fundació, amb una 
presidència elegida pels seus membres. El Patronat desenvolupa 
les competències següents:

• Assolir els objectius constitutius i administrar diligentment els
béns i drets que constitueixen els bens de la Fundació. El Patonat
està format per 10 persones de diferents països mediterranis.

• Facilitar la promoció de cercles en tots els països mediterranis.

• Ajudar al desenvolupament de les activitats dels cercles promo-
vent totes aquelles que siguen dirigides a reforçar els principis i
valors de la Fundació.

• Col·labora en el desenvolupament i el finançament dels cercles,
segons les seues necessitats i recursos disponibles, d'acord amb
el principi d’equitat, en la mesura que les seues activitats estiguen
d'acord amb els objectius de la Fundació.

El Consell Consultiu.

El Patronat es recolza en l’assistència i la col·laboració del 
Consell Consultiu compost de voluntaris que comparteixen els 
principis, 
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valors i objectius de la Fundació. El nombre de membres del 
Consell Consultiu no està limitat. Els nous membres són 
identificats pel Patronat o pel Consell Consultiu en funció de:

• El seu poder de mobilització en l’àmbit local i regional.

• La seua experiència i competència.

• La seua visibilitat pública.

• La seua capacitat per facilitar les relacions entre ciutadans i ins-
titucions públiques.

Els membres del Consell Consultiu tenen la funció de:

• Dinamitzar el procés de treball de la Fundació.

• Respondre a les consultes impulsades pel Patronat.

• Recolzar a la Fundació en la definició de les seues
orientacions estratègiques.

• Contribuir a la redacció de textos de reflexió en els àmbits polí-
tic, social, econòmic, i mediambiental.
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• Ajudar a l’avaluació en la creació de cercles locals.

• Contribuir a la identificació de recursos financers per sostenir
els projectes de la Fundació.

El Consell Consultiu serà convocat regularment pel Patronat, 
totalment o parcial, segons els temes a tractar.

Cercles locals.

La participació ciutadana i l’adhesió als objectius de la FACM es 
materialitzen a través de la creació i la promoció de cercles locals 
de ciutadans i ciutadanes del mediterrani en els diferents països 
de la conca d'acord amb els principis següents:

Concebuts com a espais de diàleg permanent i obert entre els 
ciutadans, s’organitzen al voltant de la confrontació d’idees 
(tallers, taules rodones) de l’elaboració col·lectiva i l’avaluació de 
propostes per acontribuir al sorgiment de noves polítiques 
econòmiques, socials, culturals i mediambientals.

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot participar en aquests cercles, 
sempre que accepte els valors i principis d’aquesta carta i es 
comprometa a respectar-la.
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L’existència d’un cercle està sotmesa al reconeixement formal per 
part del Patronat.

Cada cercle designa una persona de referència responsable de la 
relació amb el Patronat.

Cada any, els cercles presentaran al Patronat el seu informe 
d’activitats i les seues propostes per al futur.

MENTON

En constitució



Fundación Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM)
C/ San Francisco de Borja, 20-8
València (España)

Tel: 00 34 96321 95 58

www.fundacionacm.org
Facebook.com/FundacionACM/
Twitter.com/Fundacion_ACM

Signa
la carta a

www.
fundacionacm.org

FUNDACIÓ ASSEMBLEA DE CIUTADANS I CIUTADANES DEL MEDITERRANI (FACM)
 FUNDACIÓN ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL MEDITERRÁNEO (FACM) 
FONDATION ASSEMBLÉE DES CITOYENS ET CITOYENNES DE LA MÉDITERRANÉE (FACM) 
MEDITERRANEAN CITIZENS ASSEMBLY FOUNDATION (MCAF)




