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BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Experts de tot el món s'han citat a Barcelona fins al divendres per repassar la contribució de les ciutats
mediterrànies al llarg de la història per al desenvolupament de la zona i per abordar el seu paper amb vista al
futur.

   Durant la presentació d'aquest seminari internacional, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reivindicat la
figura de les ciutats de l'arc com a "pols de creació d'activitat econòmica".

   Tot i això, l'edil ha avisat del perill que suposen per a aquestes fenòmens com la urbanització massiva, que
canvia la seva fesomia i genera un impacte urbanístic, econòmic i social que pot ser negatiu.

   Ha assenyalat la Barcelona dels anys 50 i 60 com a exemple de "creixement no planificat i insostenible",
que deriva en deficiències de connexió entre les diferents parts de la ciutat que s'han de solucionar per no
frenar el desenvolupament de l'economia.

   Trias ha emplaçat a aprofitar el moment de canvis que viu el sud de la Mediterrània després de les
revolucions de la primavera àrab per estrènyer els llaços que uneixen "la riba Nord i la riba Sud" i fomentar
la solidaritat a la regió.

   En el mateix fòrum, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha posat com a exemple de
col·laboració la zona el Corredor Mediterrani, que preveu unir Andalusia amb el nord d'Europa abans del
2030.

   Aquest seminari internacional està organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Institut Europeu de
la Mediterrània (IEM) sota l'auspici de la Unió Acadèmica Internacional, a la qual l'IEC pertany des del
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