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Proposta de paraules de benvinguda per l’Excm. Sr. Alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, per l’acte de presa de possessió del nou Secretari General de la 

Unió per la Mediterrània 

Dimarts 5 de juliol de 2011 

Palau de Pedralbes. 12:45 h. 

 

Molt Honorable President de la Generalitat, 

Excelentísims Srs. i Sra. Ministres,  

Secretari general de la Unió per la Mediterrània,  

Ambaixadors,  

Benvolgudes Autoritats,  

Senyores i Senyors,  
 

És un gran plaer, en nom de la ciutat de Barcelona, 
donar oficialment la benvinguda  a la nostra ciutat al nou 
secretari general de la Unió per la Mediterrània, el Sr. 
Youssef Amrani.  

El felicito pel seu nomenament. La seva candidatura ha 
aconseguit l’acord dels representants dels 43 països que 
formen la Unió per la Mediterrània. I tots sabem que això no 
és senzill i encara dóna  més valor a la seva designació. 

El Sr. Amrani és un vell amic de Barcelona. Sé que son 
moltes les coses que l’uneixen a la nostra ciutat. Va ser 
cònsol aquí durant quatre anys i durant aquells temps va fer 
bones amistats i es va guanyar l’estima i el respecte de tots.  
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Li vull desitjar, en nom de tots els ciutadans i ciutadanes 
d’aquesta ciutat, que pugui realitzar una molt bona feina en el 
seu nou càrrec i molts èxits al capdavant d’aquesta institució. 

Som conscients, sr. secretari general, que tindrà reptes 
importants per endavant. El procés euromediterrani mai ha 
estat fàcil i la Unió pel Mediterrani s’ha vist condicionada per 
l’obstacle que suposa el greu conflicte a l’Orient Pròxim .  

A més amés, la situació política en els darrers mesos 
s’ha tornat encara més complexa, amb les grans 
manifestacions que s’estan produint a molts països àrabs 
reclamant processos d’obertura i de democratització. Sens 
dubte, l’anomenada Primavera Àrab  ha obert unes enormes 
perspectives de canvi polític i social que dibuixen un nou 
escenari en la regió.  

Des de la ciutat de Barcelona expressem, una 
vegada més, el nostre compromís ferm i sincer per l a 
llibertat, els drets humans i la justícia a tota la  regió. 

A aquesta situació de canvi polític hem d’afegir la 
situació de crisi econòmica  de llarga durada en que està 
immersa Europa. No podem obviar que les polítiques 
econòmiques d’austeritat estan afectant a molts països 
europeus i a les pròpies institucions europees. El Secretariat 
de l’UpM ha de  treballar en un context de gran contenció 
econòmica i pressupostaria. 

Per aquests dos motius, la inestabilitat política i la crisi 
econòmica, s’ha de reforçar el paper tècnic del Secretariat .  
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Un Secretariat altament qualificat que posi en marxa els 
projectes aprovats amb una gran eficiència i eficàcia.  

I en aquest context l’elecció del Sr. Amrani  ha estat un 
gran encert ja que reuneix  una gran experiència diplomàtica, 
una contrastada capacitat executiva i un  gran 
coneixement de la regió euromediterrania.  

També vull aprofitar per destacar i agrair el gran treball 
que està desenvolupant tot el personal del secretariat  i molt 
especialment la gran dedicació i capacitat dels secretaris 
generals adjunts. 

Barcelona se sent profundament mediterrània i 
compromesa amb el futur d’aquesta regió. Per això vam 
defensar la nostra candidatura per allotjar la seu del   
Secretariat .  Una candidatura treballada conjuntament amb el 
Ministeri d’afers Exteriors i amb la Generalitat de  
Catalunya  i que va comptar amb el suport entusiasta de les 

principals institucions ciutadanes i del representants de la 
societat civil. Vull agrair i destacar el treball que van fer el 
Ministre Moratinos, el President Montilla i l’Alcalde Hereu.  

Nous sommes une ville européenne et 
méditerranéenne, nous sommes une ville de coopération et 
de dialogue, nous sommes une ville qui mise sur la paix et le 
développement. Et nous mettons à la disposition de l’UpM et 
de son secrétaire général toute cette expérience. 

Une Méditerranée plus juste, plus dynamique et plus 
cohésionnée a besoin de l’ensemble des sensibilités et des 
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points de vue. Et, avec ce panorama, il s’avère indispensable 
d’écouter la voix des villes et des gouvernements locaux. 

Monsieur Amrani, sachez que vous disposez de tout le 
soutien de la Mairie de Barcelone. 

Sr. Secretari-General, sigui benvingut de nou a 
Barcelona, casa seva.  

Merci beaucoup,  

Moltes gràcies,  

Muchas gracias,  

Thank you very much,  

Shucram.  


