
ENTREVISTA AMB EL SECRETARI GENERAL DE LA UNIÓ PEL MEDITERRANI 

Ahmad Jalaf Massadeh: «BCN és molt 

mediterrània i organitzada» 
Des del palau de Pedralbes, aquest jordà liderarà la cooperació entre les 

dues ribes. Ve de secà, però es vol mullar. 

EVA PERUGA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 14.02.10 

 

Canviar Brussel·les per Barcelona ja és un triomf. Ahmad Jalaf Massadeh 

(Amman, 1969) era ambaixador de Jordània davant la UE i l’OTAN, fins 

que el consens de 43 països el va posar aquest gener al capdavant de la 

UPM, un pont entre la UE i els països de l’àrea mediterrània. Arriba aquest 

mes a la seu de la UPM, Barcelona, per ocupar el seu lloc, per al qual 

necessitarà la seva experiència de diplomàtic, de ministre, 

d’administrador i d’empresari. I molta cintura. 

 

–¿Quan va veure per primera vegada el Mediterrani? 

–En la meva infantesa, durant les vacances amb els pares. 

 

–Els mediterranis compartim aliments, costums i fisonomies. ¿Serà la 

Unió pel Mediterrani (UPM) un espai humà comú? 

–Naturalment que treballarem en la dimensió cultural i humana per 

aconseguir més proximitat entre la gent del Mediterrani. 

 

–Així ¿la UPM empenyerà cap a una llibertat més gran de circulació? 

–El fet que estiguem treballant per crear projectes junts significa que 

estem millorant els negocis, els espais econòmic i social perquè la gent 

del Mediterrani treballi junta i més a prop. 



 

–Però la UPM, ¿per a què serveix? 

–El seu objectiu és crear una aproximació econòmica, augmentar les 

estructures culturals i socials entre la gent del Mediterrani, aconseguir 

una cooperació política més forta i liderar per resoldre conflictes en 

aquesta zona. És molt important perquè crea una xarxa regional de 

cooperació a la conca mediterrània. 

 

–¿Com veu això la gent del Sud? 

–Molt positiu. 

 

–Hi ha gent que pensa que la UPM és una altra colonització del Nord. 

–Això no és cert. Es tracta d’estar cada vegada més junts, respectar 

l’altre cada vegada més, entendre l’altre, compartir el nostre futur, els 

nostres somnis, les nostres esperances. Això és el que busquem per al 

Mediterrani. 

 

–¿Afectarà en la vida quotidiana? 

–Afectarà. Si crees més espais econòmics i culturals, llavors millores el 

mercat per a les empreses i el mercat de les oportunitats per a la gent. 

Això repercuteix en la posició econòmica i social de la vida de les 

persones. 

 

–¿Quin pressupost té? 

–Encara ho estem discutint 

 

–¿I el seu equip? 

–Hi estem treballant. 

 



–Serà un treball difícil. Per exemple, ¿està a favor o en contra de separar 

els conflictes polítics del treball diari de la UPM? 

–El principal treball del secretariat és identificar projectes comuns per 

portar-los a la pràctica. Per a això, necessitem l’aprovació política dels 

estats implicats en els projectes. Intentarem proporcionar el finançament 

per executar-los. Aquesta és la nostra principal tasca. Fer això ajuda a 

crear altres marcs institucionals en la dimensió política. 

 

–Però els conflictes torpedinen la UPM, que arrenca tard per l’atac contra 

Gaza del 2008. 

–Esperem que la creació del secretariat ajudi a ser una nova fita en la 

nostra cooperació i a evitar els impediments en el procés per poder 

avançar. 

 

–Els conflictes frenen l’educació o la vivenda a tota l’àrea del Sud. 

–Intentem concentrar-nos en desenvolupament, educació, vivenda, 

inversions, negocis. I, fent això, també podem ajudar en la dimensió 

política intentant trobar la solució. Les dues coses estan 

interrelacionades. 

 

–¿La nova generació de polítics que vostè representa té una nova visió 

de com han de treballar els estats al Sud? 

–Mirem l’Estat d’una forma molt professional. Ens preocupa aconseguir 

un bon rendiment, volem resultats, ser pràctics i pragmàtics en la nostra 

manera d’abordar les coses. Necessitem centrar-nos en el 

desenvolupament, a millorar les vides de la gent, a millorar l’Estat i 

l’Administració, desenvolupant-la en general. Vinc d’una escola 

progressista, vull moure’m, portar a terme canvis per millorar, 

naturalment. 



 

–¿No seria més productiu establir unes relacions més transversals? 

–Efectivament. És necessària la cooperació a tots els nivells: Estat a 

Estat, entre la gent, les organitzacions, els parlamentaris i les regions; en 

el futur, potser també entre les ciutats. 

 

–¿Les dones i les noves tecnologies entren en la seva agenda de 

secretari general? 

–M’agradaria utilitzar els èxits de les noves tecnologies per al benestar 

mediterrani. Volem crear un ampli espai per a la cooperació de la dona i 

per al desenvolupament del seu estatus en la societat. El 

desenvolupament de la societat també depèn del paper que tingui la 

dona en aquesta. 

 

–¿Defineixi’m Barcelona? 

–Es tracta d’una ciutat molt mediterrània, però en un context molt 

organitzat. 

 


