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http://www.euromedalex.org/En/AboutUs.htm
La Fundació Euromediterrània Anna Lindh (Anna Lindh Euro-Mediterranean
Foundation for the Dialogue between Cultures) és la “primera institució creada pels
35 països del Partenariat Euromediterrani amb l’objectiu de millorar el coneixement
recíproc i la qualitat del diàleg cultural entre les dues ribes del Mediterrani”.
Inaugurada oficialment en el mes d’abril de 2005, la seva creació respon a un dels
reptes estructurals del marc de cooperació creat l’any 1995, amb motiu de la 1ª
Conferència Euromediterrània de Barcelona. Concebuda como una “xarxa de
xarxes”, la Fundació té la seu central a Alexandria (Egipte) i està integrada per 35
xarxes estatals. Cada xarxa està formada per entitats, centres, associacions,
departaments universitaris, ONG’s i institucions dels països membres del
Partenariat. A la pàgina de la Fundació podreu trobar documents diversos, així com
el programa d’activitats o la informació relativa al seu premi The EuroMediterranean Award for Dialogue Between Cultures, que anunciarà el guanyador
abans del 15 d’agost.
La Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh està formada per 32 membres i
incorpora entitats diverses i organitzacions de la societat civil. L’IEMed és el
coordinador d’aquesta xarxa i, junt amb l’associació JISER, reflexions
mediterrànies, van dur a terme el passat 16 de maig una taula rodona sota el títol
Relacions nord sud: Percepcions i creació artística.
També, aquest divendres i dissabte passat, han tingut lloc a la Fundació Antoni
Tàpies de Barcelona les Jornades “La Cultura a la Unió Europea. Les possibilitats
d’un mercat intel·ligent”, organitzades per la Delegació espanyola del Grup
Socialista al Parlament Europeu amb la col·laboració del PSC.
Finalment, recordar-vos que demà, i fins el dia 1 de juny, se celebra a Barcelona la
vuitena edició de l’Internet Global Congress, el congrés de referència a Espanya
sobre Innovació i Coneixement a la Societat Digital.

