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La Unió per la Mediterrània insta Tunísia a buscar el consens 
nacional per acabar amb la violència i la inestabilitat 
 
El Banc Europeu d'Inversions col·laborarà econòmicament en els projectes a la 
regió mediterrània com a mínim durant els propers tres anys 
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Barcelona (ACN).- 'Tots els partits polítics i agents de Tunísia han de buscar un consens 
nacional per acabar amb la violència', ja que 'és important' que el país del Magreb respiri 
'estabilitat i seguretat' per no perdre el seu paper actiu i de lideratge en la Mediterrània. 
Amb aquest missatge, el secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Ahmad 
Masa'deh, ha fet una crida a la calma. De la seva banda, el vicepresident del Banc Europeu 
d'Inversions (BEI), Philippe de Fontaine, ha donat suport que els tunisians decideixin el seu 
futur en aquesta 'transició democràtica'. Masa'deh i Fontaine han fet aquestes declaracions 
després de signar un conveni de cooperació econòmica en els projectes de la Mediterrània.  

Fontaine ha destacat que països que actualment formen part de la Unió Europea, com 
Espanya, Portugal i Grècia, van viure en el seu moment 'situacions similars a la de Tunísia', 
així que la UE no pot fer altra cosa que donar suport a les decisions que prenguin els 
ciutadans tunisians. I és que en un passat, ha recordat, els canvis de règim a Espanya, 
Portugal i Grècia 'van dur a una ampliació' de l'ens europeu i de fet Turquia, actualment 
candidata per integrar-se a la UE, també està vivint un canvi, tot i que més calmat.  
 
En aquest sentit, el vicepresident del BEI ha animat el poble tunisià a caminar cap a la 
democràcia i ha destacat que el primer pas és 'establir un govern d'unió nacional, que és el 
primer objectiu per restaurar les condicions socials al poble tunisià'. Tant el vicepresident 
del Banc Europeu d'Inversions com el secretari general de la UpM han coincidit en destacar 
que aquest és un 'afer intern' de Tunísia.  
 
'Tunísia és un clar exemple que necessitem una col·laboració més forta a la Mediterrània', 
ha destacat Masa'deh. I és que un dels objectius de la UpM, formada pels 27 estats de la UE 
i 16 països de les riberes sud i est de la Mediterrània, és fomentar un clima de pau i 
estabilitat a la regió. En relació a Tunísia i al malestar social que també es respira en altres 
països de la zona, Massa'deh ha subratllat la importància que la UpM 'concreti projectes' el 
més aviat possible 'per lluitar contra la pobresa i l'atur'.  
 
El Banc Europeu d'Inversions reforça la voluntat d'invertir en la Mediterrània  
 
Fontaine i Masa'deh han signat aquest dilluns un memoràndum de cooperació, segons el 
qual el Banc Europeu d'Inversions es compromet a col·laborar econòmicament amb els 
projectes que dissenyi la UpM durant els propers tres anys. Les inversions del BEI a la zona 



no són noves d'ara i el seu vicepresident ha avançat que el més probable és que el conveni 
es renovi quan expirin aquests tres anys. Els diners es donaran en funció de les prioritats 
que estableixi la pròpia Unió per la Mediterrània, segons ha concretat el vicepresident del 
l'entitat bancària europea. 
 
Entre les inversions ja realitzades pel BEI, destaca el projecte de sanejament del Líban (70 
milions d'euros). La construcció d'un parc eòlic a Gabal al-Zeit a Egipte (50 milions d'euros), 
l'ampliació de l'autopista Rabat-Casablanca al Marroc (225 milinos d'euros) i la primera 
empresa de fons de capital per a empreses privades palestines (5 milions d'euros). En total, 
el BEI va invertir a la zona 1.300 milions d'euros el 2009 i 1.800 milions el 2010.  
 
El conveni de cooperació signat aquest dilluns no estableix xifres de la inversió, ja que 
aquestes s'aniran concretant a mida que es defineixin els projectes de la UpM. Masa'deh 
confia poder materialitzar els primers projectes 'en els propers mesos'. 

 

 

 


