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La realitat internacional troba a Àsia algunes de les claus per a la composició 
d’escenaris de futur a escala global. L’emergència econòmica de països com la 
Xina o l’Índia té grans implicacions en la configuració del sistema internacio-
nal, amb evidències cada vegada en més punts de la geografia. Aspectes tan 
candents de l’actualitat com el de la seguretat energètica tenen a Àsia algunes 
de les seves variables més determinants, al mateix temps que eleven el perfil 
polític de regions com Àsia Central, que, veïna de l’Afganistan, també té un pa-
per important en la seguretat internacional. 
En aquest context, des del Programa Àsia es promou l’estudi i el debat sobre els 
elements que Àsia està introduint en l’agenda internacional, plantejant estratègies 
que reforcin la política espanyola cap al continent i interpretant la projecció exterior 
europea i espanyola en el sentit més global possible. Paral·lelament, per afavorir 
unes relacions més consistents amb Àsia, es potencia el coneixement dels factors 
que determinen la governança tant a escala nacional, en la dimensió de l’Estat, com 
a escala regional, amb una especial atenció al dinàmic regionalisme asiàtic. 

LÍNIES DE TREBALL

La dimensió internacional de les potències asiàtiques i les relacions amb Espanya i la 
Unió Europea • Migracions i assentament de comunitats asiàtiques a Espanya i Europa • 
Economia i desenvolupament • Seguretat, governança i regionalisme • Àsia Central: de regió 
perifèrica a àrea emergent

Director del Programa 
Seán Golden, 

Director de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII),  
Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinador del Programa 
Àlex González
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INVESTIGACIONS REALITZADES

•	ÀSIA	CENTRAL:	DE	REGIÓ	PERIFÈRICA	A	ÀREA	
EMERGENT
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.

Els darrers anys, Àsia Central ha passat a ocupar 
un lloc rellevant en l’agenda política internacional. 
La situació geogràfica de la regió, al cor d’Euràsia i 
fronterera amb l’Afganistan, fa que aquesta pugui 
tenir un important paper en la seguretat del conti-
nent. Al mateix temps, els riscos de la dependència 
energètica han activitat l’interès internacional per 
algunes de les seves repúbliques, que són riques 
en hidrocarburs. En aquest marc, l’any 2008, el 
Programa Àsia continua orientant la seva investi-
gació en aquest àmbit cap a l’estudi dels factors in-
terns i regionals que condicionen la governança, el 
desenvolupament i, en una dimensió més amplia, 
la inserció de la regió en el concert internacional i 
les seves relacions amb Espanya i la UE. 

•	SOCIETAT	CIVIL	EMERGENT	A	ÀSIA	
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis Inter-
nacionals i Interculturals, Universitat Autònoma de 
Barcelona, i del Programa Àsia, Fundació CIDOB.

Per conèixer el paper polític que tenen les socie-
tats civils en els països asiàtics cal una anàlisi 
prèvia sobre quines esferes públiques es po-
den considerar com a tals en aquests països. 
Prenent la Xina com a primer cas d’estudi, es 
pretén examinar els espais que existeixen al mar-
ge del poder establert i veure de quina manera 
aquests són aprofitats per moviments socials no 
oficials que presenten una força creixent. En un 
país que és un dels principals laboratoris mun-
dials sobre innovació política, pren especial im-
portància l’estudi d’aquesta realitat, que alguns 
intel·lectuals identifiquen amb la noció de demo-
cràcia des d’una perspectiva xinesa.

•	REGIONALISME	EN	EL	CONTEXT	ASEM
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis Inter-
nacionals i Interculturals, Universitat Autònoma de 
Barcelona, i del Programa Àsia, Fundació CIDOB.

L’auge i la significació geopolítica dels processos 
autònoms de cooperació regional a Àsia, com tam-
bé les dinàmiques europees en termes de desenvo-
lupament i integració, són de gran importància per 
a la política i l’economia internacionals. En aquest 
context, la Fundació CIDOB continua exercint la 
coordinació de la xarxa RASEM per a l’estudi del 
regionalisme en el context d’ASEM (Asia-Europe 
Meeting). Amb capacitat d’incidència política sobre 
el diàleg multilateral d’ASEM, la xarxa RASEM està 
formada per prestigiosos centres asiàtics i euro-
peus i se situa en el marc de les xarxes temàtiques 
promogudes per ASEF (Asia-Europe Foudation). 
D’altra banda, la programació anual en aquest àm-
bit es completa amb l’organització d’una sessió so-
bre regionalisme i interregionalisme en la cinquena 
edició del Diàleg-Orient, que anualment organitza 
Casa Àsia, i amb la publicació d’un policy paper de 
doble autoria, asiàtica i europea, sobre els proces-
sos de diàleg Àsia-Europa. 

•	COMUNITATS	ASIÀTIQUES	A	ESPANYA	
I	ECONOMIA.	EMPRESARIAT	ÈTNIC	I	
TRANSNACIONALISME
Joaquín	 Beltrán i Amelia	 Saiz, professors de 
l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, 
Universitat Autònoma de Barcelona, i coordina-
dors de RICAE-CIDOB (Xarxa per a l’Estudi de les 
Comunitats Asiàtiques a Espanya).

Un cop tancat el treball de camp l’any 2007, la 
investigació sobre les activitats econòmiques que 
duen a terme les comunitats d’origen asiàtic as-
sentades a Espanya es presenta a escala interna-
cional. Per fer-ho, s’organitza un seminari en què 
participen actors polítics, econòmics i socials lo-
cals i experts de diferents països de la riba nord 
de la Mediterrània amb la intenció d’intercanviar 
experiències. D’aquesta manera, al mateix temps 
que es finalitza la publicació dels resultats de 
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la recerca, la Fundació CIDOB i l’equip RICAE 
(Xarxa per a l’Estudi de les Comunitats Asiàtiques 
a Espanya) amplien la seva interacció amb orga-
nismes públics i la seva capacitat de lideratge 
internacional en aquest àmbit.     

•	TRIANGULACIÓ	 ÀSIA-ESPANYA-AMÈRICA	
LLATINA
Josep	Manel	Brañas, professor del departament 
d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Continua el 2008 la recerca sobre les interaccions 
Àsia-Espanya-Amèrica Llatina. Concretament, a par-
tir d’una revisió dels fonaments teòrics de la triangu-
lació i de la seva aplicació en l’àmbit de l’empresa, 
aquesta investigació té com a objectiu analitzar les 
sinergies econòmiques que es poden activar dins 
del triangle que conformen Espanya, Corea del Sud 
i quatre països llatinoamericans (Mèxic, Brasil, 
Argentina i Xile). L’equip investigador, constituït 
per experts espanyols i coreans, conclou que exis-
teixen oportunitats en diferents àmbits, que queden 
identificats. Tanmateix, assumeix també que, per tal 
d’aprofitar aquestes oportunitats, cal una acció con-
certada de diferents actors en cadascun dels països 
concernits. La novetat d’aquesta nova aportació és 
proposar un model d’actuació mitjançant el qual es 
tracti la complexitat del procés. 

•	CATALUNYA	A	ÀSIA:	NOUS	ÀMBITS	DE	RELACIÓ	
I	CANALS	D’ACTUACIÓ
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.

L’any 2008 s’inicia una línia d’investigació aplica-
da i de treball conjunt amb la Secretaria d’Afers 
Exteriors (Generalitat de Catalunya) per identifi-
car els principals interessos de Catalunya a Àsia i 
les vies d’acció existents per reforçar la presència 
catalana al continent. Sobre la base de posar en 
comú la visió d’experts i de policy makers, aquesta 
iniciativa pretén reforçar el component estratègic 
de la projecció exterior de Catalunya cap a Àsia. 

SEGUIMENTS SISTEMATITZATS
•	CONFLICTES	A	ÀSIA
•	OBSERVATORI	 ELECTORAL	 DELS	 PAÏSOS	

ASIÀTICS

SEMINARIS 

•	ASIÀTICS	 A	 ESPANYA	 I	 LA	MEDITERRÀNIA:	
DIÀSPORA,	TRANSNACIONALISME	I	EMPRE-
SARIAT ÈTNIC
En un moment en què els moviments migra-
toris internacionals ocupen un lloc important 
en l’agenda política i social europea, resulta 
d’especial interès tractar les especificitats de les 
migracions asiàtiques i el seu assentament a 
Europa. Amb el focus d’atenció situat particular-
ment en la dimensió econòmica de la immigració 
asiàtica i en els elements transnacionals que la 
caracteritzen, aquest seminari conjuga les apor-
tacions d’experts provinents de diferents punts 
de l’Europa de la Mediterrània. Es contribueix així 
al desenvolupament d’un camp d’estudi que ha 
estat molt prolífic en l’àmbit anglosaxó i que és 
d’especial interès per a la gestió de la immigració 
i per explorar noves vies per a la internacionalit-
zació de la societat i l’economia.
Direcció
Joaquín	 Beltrán i	 Amelia	 Saiz, professors de 
l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, 
Universitat Autònoma de Barcelona, i coordina-
dors de la Xarxa per a l’Estudi de les Comunitats 
Asiàtiques a Espanya (RICAE-CIDOB).
Coordinació
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Josep	Ribera, director, Fundació CIDOB; Jesús	
Sanz, director, Casa Àsia; Roser	Clavell, Secretaria 
d’Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya; 
Oriol	 Amorós, secretari per a la Immigració, 
Generalitat de Catalunya; Àlex	González, coor-
dinador del Programa Àsia, Fundació CIDOB; 
Joaquín	Beltrán, professor de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
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Autònoma de Barcelona, i coordinador de la 
Xarxa d’Investigació sobre Comunitats Asiàtiques 
a Espanya (RICAE-CIDOB); Amelia	 Saiz, pro-
fessora de l’Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona, 
i coordinadora de la Xarxa d’Investigació so-
bre Comunitats Asiàtiques a Espanya (RICAE-
CIDOB); Charalambos	 Tsardanidis, director, 
Institute of International Economic Relations, 
Grècia; Gemma	 Pinyol, coordinadora del 
Programa Migracions, Fundació CIDOB;	Daniele	
Cologna, professor, Università dell’Insubria-
Università di Pavia, i investigador de l’agència 
Codici, Milà;	Débora Betrisey, professora del 
Departament d’Antropologia Social, Universidad 
Complutense de Madrid, i investigadora de la 

Xarxa d’Investigació sobre Comunitats Asiàtiques 
a Espanya (RICAE-CIDOB); Catarina	 Reis	 de	
Oliveira, directora de la Unitat d’Investigació i 
Relacions Internacionals, Alt Comissionat per a la 
Immigració i el Diàleg Intercultural, i coordinadora 
de la xarxa europea Ethnic Minority Entrepreneur; 
Hugo	Valenzuela, professor del Departament 
d’Antropologia Social i Cultural, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Dieter	Haller, professor 
del Departament d’Antropologia Social, Ruhr-
Universität Bochum, Alemanya; Jorge	Macaísta	
Malheiros, professor del Centre d’Estudis sobre 
Migracions i Minories, Universidade Moderna de 
Lisboa; Vasoodeven	Vuddamalay, director peda-
gògic, Institut Universitari de Professionalització 
en Organització del Territori, University d’Évry 

Asiàtics	a	Espanya	i	la	Mediterrània:	diàspora,	transnacionalisme	i	empresariat	ètnic
Oriol Amorós, Josep Ribera, Roser Clavell i Jesús Sanz

Medi	ambient,	energia	i	seguretat	a	Àsia
Seán Golden i Joan Fuster Sobrepere



24

Val d’Essonne; Amadeo Jensana, director de 
Programes Econòmics i Cooperació, Casa Àsia; 
Ana	María	López, professora del Departament 
de Sociologia, Universidad de La Laguna, i 
investigadora de la Xarxa d’Investigació so-
bre Comunitats Asiàtiques a Espanya (RICAE-
CIDOB); Ali	Nobil	Ahmad, professor, European 
University Institute, Itàlia–Keele University, Regne 
Unit; Marisha	Maas, professora del Departament 
de Geografia Humana, Radboud Universiteit 
Nijmegen, Holanda; Seán	Golden, director de 
l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, 
Universitat Autònoma de Barcelona, i del 
Programa Àsia, Fundació CIDOB; Josep	Maria	
Cervera, director de l’Àrea d’Internacionalització 
Empresarial, Cambra de Comerç de Barcelona.
En	col·laboració	amb l’Institut d’Estudis Inter-
nacionals i Interculturals, Universitat Autònoma 
de Barcelona, i Casa Àsia
1 i 2 d’abril. Barcelona, Fundació CIDOB

•	MEDI AMBIENT, ENERGIA I SEGURETAT A 
ÀSIA
Setena edició dels cursos dedicats a Àsia que or-
ganitza el CUIMPB–Centre Ernest Lluch amb la 
col·laboració de la Fundació CIDOB i Casa Àsia. 
En aquesta ocasió, l’objectiu del curs és analitzar 
de quina manera el medi ambient i els impera-
tius energètics del continent incideixen en la se-
guretat, examinant les respostes per fer front a 
aquests reptes i les implicacions que això té per 
a la configuració de l’ordre internacional.
Direcció
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia de 
la Fundació CIDOB.
Participants
Josep	Ribera, director, Fundació CIDOB; Anna 
Martínez	 Riba, secretària general, Casa Àsia; 
Fred	Halliday, professor investigador, ICREA–IBEI 
(Institut Barcelona d’Estudis Internacionals); 
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia, 

Fundació CIDOB; Àlex	 González, coordina-
dor del Programa Àsia, Fundació CIDOB; Luis	
Martínez	Montes, conseller de la representació 
permanent d’Espanya davant l’OSCE, Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació; Joan	Fuster	
Sobrepere, director acadèmic, CUIMPB–Centre 
Ernest Lluch; Xuanli	Liao, professora de Relacions 
Internacionals i Seguretat Energètica, Centre for 
Energy, Petroleum and Mineral Law & Policy, 
University of Dundee, Escòcia; Mariano	Marzo, 
catedràtic de Recursos Energètics, Universitat de 
Barcelona; Louis	Lemkow, director de l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Ranjith	Mahindapala, 
representant de país IUCN, Unió Internacional 
per a la Conservació de la Natura, Sri Lanka; M. 
Teresa	Clotet, membre del Grup de Recerca en 
Geografia Econòmica, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Nora	Sáinz, professora de Relacions 
Internacionals, Universitat Autònoma de 
Barcelona.
En	col·laboració	amb	
Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo–Centre Ernest Lluch i amb el patrocini de 
Casa Àsia.
2 i 3 de juliol. Barcelona, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB)

•	REGIONALISME I INTERREGIONALISME ÀSIA-
EUROPA:	NOVES	DINÀMIQUES	 I	NOUS	AC-
TORS
La Fundació CIDOB renova la seva col·laboració 
amb el Diàleg Orient-Occident, que organitza 
Casa Àsia. En la cinquena edició del Diàleg, lí-
ders polítics, experts acadèmics i representants 
de la societat civil analitzen les dinàmiques que 
està propiciant l’emergència de nous actors en 
l’escenari internacional, la Xina i l’Índia princi-
palment. En aquest marc, el Programa Àsia de 
la Fundació CIDOB organitza una sessió en què 
s’examina de quina manera aquests països estan 
transformant l’àmbit multilateral, tot redefinint la 
cooperació regional i interregional i compel·lint 
altres països per tal que desenvolupin un nou 
paper en aquests processos.

2.2. PROGRAMA ÀSIA
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Direcció	del	Diàleg	Orient-Occident
Rafael	Bueno, director de Seminaris, Conferències 
i Estudis, Casa Àsia.
Coordinació	de	la	sessió	sobre	regionalisme	 
i	interregionalisme
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB; Muthiah	Alagappa, distinguis-
hed senior fellow, East-West Center, Washington; 
Yeo	Lay	Hwee, senior research fellow, Singapore 
Institute of International Affairs, Singapur; 
Shaun	Breslin, professor i director del Centre for 
the Study of Globalisation and Regionalisation, 
University of Warwick, Regne Unit.
En	col·laboració	amb 
Casa Àsia
29 d’octubre. Casa Àsia, Barcelona

•	REGIONALITZACIÓ	 A	 L’ERA	 MULTICULTU-
RAL	GLOBAL	EN	EL	CONTEXT	DE	LA	UNIÓ	
EUROPEA	I	ÀSIA
Segona trobada de recerca i planificació de la 
xarxa RASEM per a l’estudi del regionalisme 
en el context del procés de diàleg multilateral 
ASEM (Asia Europe Meeting). La xarxa, que re-
uneix centres asiàtics i europeus amb capacitat 
d’incidència política i que compta amb el su-
port de l’Asia-Europe Foundation (ASEF), té la 
seva secretaria tècnica i la seva coordinació al 
Programa Àsia de la Fundació CIDOB i l’Insti-
tut d’Estudis Internacionals i Interculturals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 
els objectius de la trobada, estructurada en di-
ferents grups de treball, hi ha l'elaboració de 
recomanacions polítiques per al procés ASEM, 
reforçar els intercanvis de professors i alum-
nes de doctorat i planificar la recerca futura 
en aquest àmbit. La trobada coincideix i es 
coordina amb la reunió anual a Venècia d’Eas-
tAsiaNet, xarxa europea d’estudis sobre l’Àsia 
Oriental contemporània. 

Direcció
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia de 
la Fundació CIDOB.
Participants
Yeo	Lay	Hwee, Singapore Institute of International 
Affairs i Universitat Nacional de Singapur, 
Singapur; Tamio	Nakamura, Universitat de Tòquio; 
Àlex	González, Fundació CIDOB; Seán	Golden, 
Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, 
Universitat Autònoma de Barcelona, i Fundació 
CIDOB; Werner	 Pascha, Institute for East 
Asian Studies, Universitat de Duisburg-Essen, 
Alemanya; Kerstin	 Lukner, Institute for East 
Asian Studies, Universitat de Duisburg-Essen, 
Alemanya; Harald	Fuess, White Rose East Asia 
Centre, University of Sheffield, Regne Unit; Roger	
Greatrex, Centre for East and Southeast Asian 
Studies, Universitat de Lund, Suècia; Kristina	
Jonsson, Centre for East and Southeast Asian 
Studies, Universitat de Lund, Suècia; Mayumi	
Saegusa, Centre for East and Southeast Asian 
Studies, Universitat de Lund, Suècia; Guido	
Samarani, Universitat de Venècia Ca’Foscari, 
Itàlia; Tiziana	Lipiello, Universitat de Venècia 
Ca’Foscari, Itàlia; Rui	 Lourido, Observatório 
da China, Portugal; Ana	Maria	Goy	Yamamoto, 
Centre d’Estudis d’Àsia Oriental, Universidad 
Autónoma de Madrid; Gregory	B.	Lee, Institut 
d’Études Transtextuelles et Transculturelles, 
Université Jean Moulin-Lyon 3, França; Guy	
Faure, Institute d’Asie Orientale, Université 
Lumière-Lyon 2, França; Feng	Shizheng, Renmin 
University of China, Xina; Shamsul	A.B., Institute 
of Occidental Studies (IKON) i Institute of Ethnic 
Studies (KITA), Universitat Nacional de Malàisia, 
Malàisia; Ina	md	Yasin, Institute of Occidental 
Studies (IKON) i Institute of Ethnic Studies 
(KITA), Universitat Nacional de Malàisia, Malàisia; 
Ashwin	Kumar, Centre for the Study of Culture 
and Society, Bangalore, Índia; Park Sunghoon, EU 
Research Center, Universitat de Corea, República 
de Corea; Kjeld	Erik	Broedsgaard, Copenhagen 
Business School, Dinamarca; Michael	Jakobsen, 
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Copenhagen Business School, Dinamarca; 
Manuel	Serrano	Pinto, Universidade de Aveiro, 
Portugal; Jan	 Sýkora, Institute of East Asian 
Studies, Charles University, República Txeca; 
L.A.J.	Senden, Universitat de Tilburg, Holanda. 
En	col·laboració	amb
Asia Europe Foundation (ASEF), Venice 
International University, Università Ca’Foscari 
Venezia i EastAsiaNet. 
28 i 29 de novembre. Venècia, Itàlia, Venice 
International University

CONFERÈNCIES	I	TALLERS	DE	DEBAT

•	ÀSIA:	 BEQUES,	 AJUDES	 I	 PROGRAMES	 DE	
FORMACIÓ
El Pla d’Acció Àsia-Pacífic 2005-2008 reconeix com 
un dels objectius prioritaris de l’Administració 
espanyola “donar suport als estudis asiàtics de 
postgrau, la formació de traductors i intèrprets, 
la investigació i l’augment de beques” per a la 
preparació d’una futura generació d’experts en 
Àsia. En consonància amb aquests objectius, 
Casa Àsia i la Fundació CIDOB organitzen una 
nova edició d’aquestes jornades, en què es pre-

senten els plans de formació, beques i ajudes de 
les principals institucions que ofereixen progra-
mes educatius relacionats amb Àsia-Pacífic.

Coordinació
Cristina	Montiel, departament de Programes 
Econòmics i Cooperació, Casa Àsia.
Participants
Amadeo	 Jensana ,  director de Programes 
Econòmics i Cooperació, Casa Àsia; Josep	Ribera, 
director, Fundació CIDOB; Eva	Borreguero, direc-
tora de Programes Educatius, Casa Àsia; Rosa	M.	
Molins, directora de l’Àrea de Beques i Estudis 
Socials, Obra Social Fundació “La Caixa”; Timothy	
Crook, director del Programa SE-ABRE, Fundació 
Barcelona Promoció; Marta	de	Miguel, Recursos 
humans, Àrea d’Assessorament Internacional, 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya-
Generalitat de Catalunya (COPCA); Elisabet	Coll-
Vinent, directora de Suport Internacional, Àrea 
d’internacionalització empresarial, Cambra de 
Comerç de Barcelona; Izumi	Shibasaki, asses-
sor cultural, Ambaixada del Japó; Wang	Zhiwei, 
conseller d’Educació, Ambaixada de la República 
Popular de la Xina; María	Naranjo, directora de la 
Divisió de Formació, Institut de Comerç Exterior 
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(ICEX); A.	Majid	Padar, primer secretari, cap de 
cancelleria i cap de premsa, informació i cultura, 
Ambaixada de l’Índia; Janine	E.	Taylor, responsa-
ble d’Educació, Comissió Australiana de Comerç, 
Ambaixada d’Austràlia.
En	col·laboració	amb	
Casa Àsia
12 de març. Barcelona, Casa Àsia

•	TALLER	DE	FORMACIÓ	PER	A	PERIODISTES:	LA	
XINA	I	ELS	JOCS	OLÍMPICS
Després de Tòquio i Seül, Beijing s’ha conver-
tit en la tercera ciutat asiàtica que acull uns Jocs 
Olímpics. És la primera vegada que la Xina, sumida 
en uns profunds canvis econòmics i socials, es con-
verteix en amfitriona d’un esdeveniment d’aquesta 
magnitud. En aquest context històric, Casa Àsia i 
la Fundació CIDOB organitzen uns tallers de for-
mació per als periodistes que han de cobrir aquest 
esdeveniment; quatre sessions pràctiques dividides 
en dues jornades tenen com a objectiu recórrer la 
Xina actual, des de les relacions internacionals i la 
política fins al context econòmic i l’estructura so-
cial, recollint alhora l’experiència en termes de co-
municació en els Jocs Olímpics i dels periodistes 
que han treballat en aquest país tan complex.

Coordinació
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Anna	Martínez	Riba, secretària general, Casa Àsia; 
Rafael	Bueno, director de Conferències, Seminaris 
i Estudis, Casa Àsia; Amadeu	Jensana, director 
de Programes Econòmics i de Cooperació, Casa 
Àsia; Josep	Ribera, director, Fundació CIDOB; 
Séan	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB; Miquel	de	Moragas, catedràtic 
de Comunicació i director del Centre d’Estudis 
Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; 
Vicenç	Sanclemente, cap de premsa, Ajuntament 
de Barcelona; Xavier	Batalla, corresponsal di-
plomàtic, La Vanguardia.

En	col·laboració	amb
Casa Àsia, el Centre Internacional de Premsa 
de Barcelona i el Centre d’Estudis Olímpics, 
Universitat Autònoma de Barcelona.
19 de maig. Barcelona, Casa Àsia. 20 de maig. 
Barcelona, Fundació CIDOB.

•	GOVERNANÇA,	 DESENVOLUPAMENT	 I	
REGIONALISME A ÀSIA CENTRAL
La Fundació CIDOB reuneix experts en l’estudi 
d’Àsia Central i dels països veïns per posar en comú 
una agenda de recerca sobre aquesta regió que, tot 
i que és poc coneguda a Espanya, té un significat 
important per a l’abastiment energètic de les grans 
potències i la seguretat internacional, amb elements 
de rivalitat i de cooperació, de risc i d’oportunitat. 
En el marc de l’Observatori d’Àsia Central, que 
s’ha constituït juntament amb Casa Àsia i el Real 
Instituto Elcano, la Fundació CIDOB mantindrà 
aquest espai de trobada on s’analitzen amb regula-
ritat els processos polítics interns, les dinàmiques 
de cooperació regional i la inserció d’Àsia Central en 
el context internacional d’Euràsia, com també les 
relacions europees i d’Espanya amb la regió.
Coordinació
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Carmen	Claudín, Fundació CIDOB; Nativididad	
Fernández	Sola, Universidad de Zaragoza; Àlex	
González, Fundació CIDOB; Lluc	López, Universitat 
Oberta de Catalunya–Universitat Pompeu Fabra; 
Aurèlia	Mañé, Universitat de Barcelona–Observatori 
d’Àsia Central; Anahita	Nasirossadat, Casa Àsia; 
Nicolás	 de	 Pedro, Universidad Complutense 
de Madrid–Panel d’Experts OPEX, Fundación 
Alternativas; Alberto	Priego, School of Oriental 
and African Studies; Francesc	Serra, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Roger	Serra, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Eduard	Soler, Fundació 
CIDOB; Eva	Soms, Casa Àsia–Observatori d’Àsia 
Central; Augusto	Soto, ESADE; Sebastian	Stride, 
Universitat de Barcelona; Laura	Vea, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Kimana	Zulueta, FRIDE.
30 de juny. Barcelona, Fundació CIDOB
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•	CATALUNYA	A	ÀSIA:	NOUS	ÀMBITS	DE	RELACIÓ	
I	CANALS	D’ACTUACIÓ
El Programa Àsia de la Fundació CIDOB, amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Afers Exteriors de 
la Generalitat de Catalunya, organitza una tro-
bada en la qual es debaten les relacions institu-
cionals entre Catalunya i Àsia. Experts en alguns 
dels principals països dels continent i diversos 
representants del món polític i institucional de 
Catalunya valoren l’estat actual de les relacions i 
exploren àmbits i canals d’actuació per reforçar-
les i ampliar-les a nous horitzons.
Coordinació
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Saki	 Aciman, responsable de Cooperació 
Internacional, Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya; 
Pablo	Aguiar, responsable d’Estudis, Projectes 
i Programes, Oficina Promoció Pau i Drets 
Humans, Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, Generalitat de 
Catalunya; Joaquín	Beltran, professor de l’Institut 
Estudis Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Josep	Manel	Brañas, 
professor d’Economia Aplicada, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Carmen	Claudín, adjun-
ta a Direcció, Fundació CIDOB; Àngel	Cortadelles, 
director general de Relacions Internacionals, 
Secretaria d’Afers Exteriors, Departament de 
la Vicepresidència, Generalitat de Catalunya; 
Anna Gallardo, Unitat Àsia, Direcció General 
de Relacions Internacionals, Secretaria d’Afers 
Exteriors; Jaume	Giné, professor d’Economia 
Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona; 
Seán	 Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB; Àlex	González, coordinador 
del Programa Àsia, Fundació CIDOB; Diego	Guri, 
director d’ACCIÓ, Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya; 
Amadeu	 Jensana , director de Programes 
Econòmics i Cooperació, Casa Àsia; Lluc	López, 

professor de Ciència Política, Universitat Oberta 
de Catalunya–Universitat Pompeu Fabra; Anna 
Martínez	Riba, secretària general, Casa Àsia; Bernat	
Masferrer, professor del Màster en Estudis d’Àsia i 
Pacífic, Universitat de Barcelona; Débora	Miralles, 
cap de l’Àrea Acció Internacional, Direcció General 
de Relacions Internacionals, Secretaria d’Afers 
Exteriors; Rosa	Oliveros, tècnica de l’Àrea de 
Relacions Institucionals i Participació, Secretaria 
per a la Immigració, Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, Generalitat de Catalunya; Josep	
Ribera, director, Fundació CIDOB; David	Sánchez, 
tècnic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya; Laura	
Santamaria, cap de Gabinet, Comissionat per a 
Universitats i Recerca, Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya; 
Jesús	Sanz, director general, Casa Àsia; Eva	Soms, 
coordinadora de l’Observatori d’Àsia Central, Casa 
Àsia; Patrick	Torrent, director adjunt de Turisme de 
Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa, Generalitat de Catalunya.
En	col·laboració	amb
Secretaria d’Afers Exteriors, Generalitat de 
Catalunya.
14 de juliol. Barcelona, Fundació CIDOB

•	ELS	 PROCESSOS	 DE	 DESCENTRALITZACIÓ	
A	 LA	XINA	 I	 ESPANYA:	UNA	APROXIMACIÓ	
COMPARADA
Els processos de descentralització administrati-
va i política constitueixen una de les experiències 
espanyoles que més poden despertar l’interès 
d’un país com la Xina. En consonancia amb això, 
s’organitza una taula rodona bilateral aprofitant 
la visita a institucions espanyoles que realitza una 
delegació de professors de l’Escola d’Alts Càrrecs 
de l’Administració de la República Popular de la 
Xina (Escola Central del Partit, ECP), amb el su-
port de l’ICEX. 
Coordinació
Àlex	González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
Participants
Huang	Xianqi, director general de l’Escola de 
Grau, i investigador, ECP; Wei	Zehuan, director 
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general del Departament d’Advanced Learning, 
ECP; Hu	Jianhua, subdirector del Departament 
d’Afers Generals i editor en cap, ECP; Guo	
Yinglou, director general del Departament de 
Gestió de la Informació, ECP; Yang	Xinli, pro-
fessor del Departament de Filosofia, ECP; Sun	
Yan, professora associada del Departament 
de Filosofia, ECP; Xie	 Lujiang, professor del 
Departament d’Economia, ECP; Wang	Tianyi, 
professor del Departament d’Economia, ECP; 
Niu	Xianfeng, professor del Departament de 
Socialisme Científic, ECP; Wang	Zhongru, pro-
fessor associat del Departament de Socialisme 
Científ ic,  ECP; Li	 Yayun ,  professora del 
Departament de Política i Dret, ECP; Li	Guofang, 
professor del Departament d’Història del Partit, 
ECP; Cai	Xia, professora del Departament de 
Partidologia, ECP; Du	Xiulan, secretària del 
Departament de Cultura i Història, ECP; Tian 
Songyan, professora del Departament de 
Cultura i Història i intèrpret; Sun	Zhongtao, 
professor de l’Institut d’Estudis d’Estratègia 
Internacional, ECP; BaiI	 Xiulan, professora 
associada de l’Institut d’Estudis d’Estratègia 
Internacional, ECP; Huang	Yinqiu, subdirector 
del Departament d’Afers Professorals, ECP; Qiu	

Shuzhen, directora del Departament de Recerca, 
ECP; Sun	 Jianfei, director del Departament 
d’Advanced Learning, ECP; Lu	Lifeng, tècnic del 
Departament d’Advanced Learning, ECP; Wang	
Junmin, secretari de l’Escola de Grau; ECP; Bai 
Jinfang, subdirectora general de l’Escola de Grau, 
ECP; Yu	Yong, subdirector del Departament de 
Finances i Administració, ECP; Fan	Hong, sub-
director de l’Oficina de Relacions Exteriors, 
ECP; Josep	Ribera, director, Fundació CIDOB; 
Seán	Golden, director de l’Institut d’Estudis 
Internacionals i Interculturals, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB; Mercè	Coretja, cap de l’Àrea 
de Desenvolupament Autonòmic, Institut 
d’Estudis Autonòmics, i professora associa-
da de la Universitat Pompeu Fabra; Fernando	
Vidal-Folch, cap del Servei de Comerç Exterior, 
Direcció Territorial de Comerç de Barcelona-
ICEX; Lola	Olmos	de	Prada, assistent tècnic, 
Fundación Centro de Estudios Económicos y 
Comerciales; Àlex	González, coordinador del 
Programa Àsia, Fundació CIDOB. 
En	col·laboració	amb
Instituto Español de Comercio Exterior–ICEX
20 d’octubre. Barcelona, Fundació CIDOB

Catalunya	a	Àsia:	nous	àmbits	de	relació	i	canals	d’actuació
Carmen Claudín, Jesús Sanz, Àngel Cortadelles, Josep Ribera, Seán Golden i Àlex González
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•	PAKISTAN	A	LA	CORDA	FLUIXA:	PERSPECTIVES	
DE	SEGURETAT	I	DESENVOLUPAMENT	
Un any després de l’assassinat de la candidata 
Benazir Bhutto, amb la celebració d’eleccions, 
la composició d’un nou govern i la designació 
d’un nou president, l’escenari polític al Pakistan 
sembla haver entrat en una relativa estabilitat. 
Tanmateix, la recent proliferació d’atemptats 
indiscriminats arreu del país genera grans in-
certeses i demanda nous plantejaments entorn 
de l’àmbit de la seguretat, que és clau en una 
regió altament conflictiva. L’objectiu d’aquest 
taller és analitzar la situació actual i les pers-
pectives de futur concedint una especial aten-
ció a les polítiques de reducció de la pobresa i 
desenvolupament econòmic, les quals tenen un 
important paper en l’estabilitat del país. 
Coordinació
Àlex	González, Fundació CIDOB.
Participants
Ana	 Ballesteros	 Peiró, investigadora, Taller 
d’Estudis Internacionals Mediterranis (TEIM), 
Universidad Autónoma de Madrid; Emma	Hooper, 
consultora independent en Desenvolupament 
Internacional i professora associada a l’Escola 
d’Alta Direcció i Administració (EADA); Àlex	
González, coordinador del Programa Àsia, 
Fundació CIDOB.
15 de desembre. Barcelona, Fundació CIDOB

PARTICIPACIÓ	EN	SEMINARIS,	CONGRESSOS	
I	CONFERÈNCIES

•	“CENTRAL	 ASIA,	 CHINA	 AND	 THE	 EU:	 A	
COOPERATIVE	TRIANGLE?”
Àlex González. Central Asia–China: from geopo-
litics to partnership. Organitza: Kazakhstan 
Institute for Strategic Studies (Almaty, 
Kazakhstan), Institute of Oriental Studies 
(Almaty, Kazakhstan), Institute Français d’Études 
sur l’Asie Centrale (Tashkent, Uzbekistan), Centre 
d’Études Français sur la Chine Contemporaine 
(Hong Kong, Xina). 
4 i 5 de juny

•	“KOREA-SPAIN-LATIN	AMERICA	
TRIANGULATION:	TRADE	AND	
INVESTMENTS”
Àlex González. 2008 Korea-Latin America 
Economic Cooperation and Business Forum. 
Organitza: Ministeri d’Afers Exteriors i Comerç de 
la República de Corea, Korea International Trade 
Association (KITA), Korean Council on Latin 
America & the Caribbean (KCLAC) i Korea Institute 
for International Economic Policy (KIEP). 
9 i 10 de setembre

XARXES	INTERNACIONALS

•	EASTASIANET
EastAsiaNet és una xarxa de centres europeus 
de recerca que tenen en comú un important fo-
cus d’atenció a Àsia Oriental des del punt de 
vista de les ciències socials. Assumeix tasques 
que sobrepassen la capacitat de les institucions 
per si mateixes i contribueix a crear especialit-
zació d’alt nivell per donar una perspectiva eu-
ropea a les relacions entre Àsia i Europa.

•	ASEM	EDUCATION	HUB	THEMATIC	NETWORK	
ON	REGIONALISM	STUDIES	 IN	THE	ASEM	
CONTEXT	(AEH	TN	RASEM)
En el marc de les xarxes temàtiques promogu-
des per l’Asia Europe Foundation (ASEF) i amb 
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l’encàrrec de produir anàlisi policy oriented de 
forma coordinada amb les cimeres del procés 
ASEM (Asia Europe Meeting), l’AEH TN RASEM 
és una plataforma de centres de recerca, inves-
tigadors i xarxes dedicada a l’estudi del regio-
nalisme, la regionalització, el desenvolupa-
ment i la transició a Europa i Àsia. El Programa 
Àsia exerceix de secretaria tècnica de la xarxa 
RASEM, que és coordinada per Seán Golden, 
director de l’Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals (UAB) i del Programa Àsia.

•	RED	DE	INVESTIGACIÓN	IBEROAMERICANA	
EN	ESTUDIOS	DE	ASIA	ORIENTAL	(REDIAO)
La REDIAO és un espai de comunicació so-
bre Àsia Oriental entre centres de recerca i 
xarxes dels països de parla espanyola i portu-
guesa. REDIAO promou l’elaboració i difusió 
d’investigació mitjançant les publicacions i 
la celebració de congressos i seminaris. Amb 
el suport del Ministeri d’Educació i Ciència 
d’Espanya, un altre dels seus objectius és 
crear línies de recerca conjuntes sobre Àsia 
Oriental.

•	EU-CHINA	ACADEMIC	NETWORK	(ECAN)
L’ECAN és un mecanisme posat en marxa per la 
Comissió Europea per promoure a Europa el co-
neixement i la recerca sobre les relacions entre 
la Unió Europea i la Xina. En procés d’expansió, 
l’ECAN pretén coordinar i intercanviar la infor-
mació i la recerca de forma dinàmica, amb un 
èmfasi especial per vincular la recerca europea 
al treball dels think tanks xinesos, promovent un 
major coneixement mutu. 

•	MEDASIA
MedAsia és una plataforma per als intercanvis 
acadèmics entre les institucions públiques i 
privades d’Europa meridional que té la finalitat 
de facilitar la informació sobre els recursos hu-
mans i materials de cada institució, possibilitar 
la disseminació d’àrees de coneixement espe-
cífiques i fomentar la cooperació i investigació 
científica sobre Àsia. 

CONVENIS SIGNATS VIGENTS

•	Conveni	marc	 per	 promoure	 la	 col·laboració	
mútua	amb	el	Korea	Institute	for	International	
Economic	Policy	(KIEP).

•	Conveni	amb	l’Institut	d’Estudis	Internacionals	
i	 Interculturals	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	
de	 Barcelona,	 amb l’objectiu d’establir un 
marc de col·laboració mitjançant la realització 
d’activitats conjuntes, organitzades i adminis-
trades per la Fundació CIDOB, amb direcció i 
assessorament acadèmic-científic de professors 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

•	Conveni	amb	l’Asia	Europe	Foundation	(ASEF),	
pel qual es constitueix l’ASEM Education Hub 
Thematic Network on Regionalism studies in 
the ASEM context (AEH TN RASEM), amb se-
cretaria tècnica al Programa Àsia de la Fundació 
CIDOB.

•	Conveni	de	col·laboració	entre	el	Real	Instituto	
Elcano,	 la	Fundació	CIDOB	 i	Casa	Àsia	per a 
la posada en marxa d’un Observatori d’Àsia 
Central.


