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1. PRIORITATS INSTITUCIONALS PER A 

2010 

L’any 2010 va ser un any on es va fer patent el desplaçament del centre de gravetat polític 
i econòmic al món. Mentre les economies industrialitzades (Europa, Estats Units i Japó) 
intentaven refer-se del efectes de la crisi econòmica més gran que els ha afligit des de 
1939, moltes de les principals economies emergents (Xina, Índia, Brasil, Turquia, etc.) 
retornaven al creixement amb força. Els problemes que la crisi mundial havia contribuït a 
alleugerir, en especial l’escalada de preus dels aliments i del petroli, varen tornar a 
ressorgir.  

L’any va ser particularment difícil a Europa. Enlloc d’entrar en un moment d’impuls 
després de la ratificació i entrada en vigor del Tractat de Lisboa a la tardor de 2009, la 
Unió Europea va haver d’afrontar una crisi que posa en dubte un dels èxits més 
importants en sis dècades de construcció europea: la moneda única. El rescat de Grècia a 
la primavera, i d’Irlanda a la tardor, varen ser els moments més dramàtics de la crisi del 
deute sobirà que posà en grans dificultats els pilars bàsics de la solidaritat europea. En 
aquest context la Presidència espanyola del Consell de la UE va haver de renunciar a 
liderar grans iniciatives i concentrar-se sobretot en la gestió del canvi institucional previst 
per Lisboa i de les crisis que marcava el moment polític. Durant 2010, a més a més, s’ha 
fet patent un problema de llarg abast: el deteriorament dels estàndards democràtics a 
Europa. Les maniobres governamentals a països candidats, com Turquia i Macedònia, i 
les derives autoritàries a països veïns orientals, com Ucraïna i Geòrgia, s’han sumat a 
problemàtiques de fons al Estats membres: corrupció a Itàlia, Romania i Espanya, 
amenaces a la llibertat d’expressió a Hongria, pujada dels populistes antiimmigració a 
Suècia i els Països Baixos, incapacitat de formar Govern a Bèlgica, etc. 

Si 2010 no va ser un bon any per a la construcció europea, va ser un any encara pitjor per 
al projecte Euromediterrani. El doble endarreriment de la Cimera de la Unió per la 
Mediterrània va fer palès el punt mort en el qual havia entrat el projecte Euromediterrani. 
Malgrat els esforços de la Presidència espanyola per a la cimera i les iniciatives 
diplomàtiques a l’Orient Mitjà, la situació a l’acabar l’any estava més estancada que mai. 
Dies abans d’acabar l’any, el 14 de desembre de 2010 un venedor de fruites de Sidi 
Bouzid, una ciutat mitjana de l’empobrit centre-oest tunisià, va encendre una flama que 
transformaria per sempre aquest escenari.  

POSADA EN MARXA DEL PLA DIRECTOR 2010-2013 
 
L’any 2010 va ser el primer d’aplicació del pla director quadriennal del CIDOB. El fet de 
fer-ho en un context de crisi que es va anar aguditzant durant l’any va impedir avançar al 
ritme que s’havia previst, però tanmateix l’any va servir per reorientar les prioritats del 
CIDOB i adaptar la manera de programar i treballar al Pla director aprovat pel Patronat.  
 
La reordenació dels continguts en àrees temàtiques enlloc dels vuit programes existents 
fins a 2009 ha permès que els investigadors treballin molt més sovint en equip, al voltant 
de projectes concrets en cada oportunitat. Aquesta aproximació ha estat especialment útil 
per a tenir la flexibilitat necessària per adaptar-se durant l’any als canvis en la 
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disponibilitat pressupostària i per als projectes que han anat sorgint durant l’any. D’entre 
els quatre països prioritaris per al Pla Director (Rússia, Xina, Brasil i Turquia), Rússia ha 
estat el més treballat, en particular al voltant de la Presidència espanyola de la UE i la 
voluntat d’aportar noves idees i propostes en la relació UE – Rússia. 
 
El que s’ha consolidat amb més força el 2010 són el nous formats que responen de 
manera molt més directa al Pla director. Les sèries Opinió i Notes internacionals es poden 
donar ja per ben establertes, amb un bon nombre de descàrregues i lectures per Internet, 
i amb una regularitat, qualitat i impacte molt satisfactoris. També s’han consolidat els 
dossiers temàtics a Internet. Per últim, el 2010 va augmentar sensiblement la presència 
d’analistes del CIDOB als mitjans de comunicació i la cooperació amb mitjans de 
referència com ara Catalunya Ràdio i el diaris Ara, El Periódico de Catalunya i El País.  
 

 
INCIDÈNCIA POLÍTICA  

 
La Presidència Espanyola de la UE va representar un centre d’interès permanent, en 
particular durant la primera meitat de l’any. L’anàlisi i les propostes no es varen limitar al 
marc espanyol, sinó que es va portar també durant la presidència a la seu del Parlament 
Europeu a Brussel·les i a Berlín, contribuint així al debat europeu. També es varen portar a 
Barcelona debats de dimensió europea, com l’organitzat conjuntament amb Nôtre 
Europe sobre la solidaritat dins la construcció europea. La dimensió mediterrània va ser 
especialment important, fins al punt que un investigador del CIDOB va incorporar-se 
temporalment a l’equip mediterrani del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació per ajudar 
a la preparació de la cimera de la Unió per la Mediterrània.  
 
A més de mantenir la interlocució amb les institucions catalanes de tots els nivells, 
CIDOB va fer un salt en presència a l’àmbit estatal i, sobretot, europeu, durant 2010. Així, 
es varen presentar durant l’any informes a la Presidència del Govern d’Espanya i al 
Parlament Europeu, CIDOB va ser el primer think tank espanyol a ser inclòs a les 
consultes del Bureau of European Policy Advisers (el centre de reflexió que assessora el 
President de la Comissió Europea) i es varen multiplicar les col·laboracions bilaterals amb 
actes coorganitzats pel CIDOB a Berlín, Moscou, Alger i Brussel·les. Aquest nou 
activisme, així com la qualitat de les publicacions del CIDOB i de les contribucions dels 
seus investigadors a esdeveniments internacionals han estat reconeguts en l’informe 
mundial de think tanks corresponent a 2010. 
 

L'ÍNDEX GLOBAL DE THINK TANKS 2010 HA SITUAT EL CIDOB ENTRE ELS 50 
MILLORS THINK TANKS DEL MÓN, EN LA CATEGORIA DELS “TOP 50 THINK 
TANKS – WORLDWIDE (NON -US)”. 
 
L'índex global de Think Tanks 2010 ha situat el CIDOB en el núm. 37 entre els 50 millors 
Think Tanks del món, en la categoria dels “Top 50 Think Tanks – Worldwide (Non -US)”. 
És l'únic think tank seleccionat del sud d'Europa.  
 
Aquesta nova edició de el Global Go-To Think Tanks, que publica cada any la Universitat 
de Pennsylvania, ha estat elaborada a partir d'un procés de nominació i consulta 
sistemàtica a un univers d'1.500 acadèmics, experts, analistes de think tanks i periodistes 
de tot el món, i ha estat descrit com la millor guia especialitzada al “mercat global de les 
idees”.  
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El 70% dels 6.840 think tanks analitzats, és a dir 4.567, es troben fora dels Estats Units. El 
fet que l'índex situï el CIDOB en el número 37 d'aquests més de 4.500, i que experts de 
tot el món pensin en el CIDOB quan se'ls pregunta sobre think tanks de qualitat, és un 
reconeixement al rigor del nostre treball que ens anima a seguir endavant. 
 
 

AJUSTAMENT ECONÒMIC I REORGANITZACIÓ 
 
La situació econòmica durant l’any 2010 va ser encara pitjor del que es podria preveure a 
final de 2009. La crisi del deute sobirà, que va empènyer les administracions espanyoles a 
una importantíssima retallada de despeses, va tocar de ple una institució com el CIDOB, 
que depèn de fons públics en un percentatge important del seu pressupost. Per aquest 
motiu va ser inevitable una reducció de la plantilla de treballadors del CIDOB, amb el 
conseqüent reajustament de les tasques de cada treballador a l’interior de l’estructura. 
Aquest reajustament va ser complementat amb una reducció dels sous de l’equip directiu 
paral·lela a les reduccions salarials a l’administració pública. També es va fer un 
ajustament important en l’activitat, que va haver de ser retallada de manera substancial. 
 
A aquest esforç de contenció de la despesa, s’hi va sumar la recerca de noves fonts de 
finançament, que es varen centrar sobretot en donants estrangers, vista la difícil situació 
domèstica. Tot i que els increments del finançament internacional no varen arribar a 
compensar les davallades del finançament local, han permès mantenir un nivell 
important d’activitat d’alt impacte.  
 
El resultat combinat va ser que, malgrat les retallades sensibles de pressupost a meitat 
d’exercici, el tancament de 2010 va ajustar-se no només a l’equilibri pressupostari, sinó 
sobretot al Pla d’estabilitat aprovat pel Patronat el 2009 i que garanteix el restabliment 
dels fons propis i la viabilitat econòmica a mitjà termini del CIDOB. 
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2. ACCIONS TRANSVERSALS  
 
D’acord amb la proposta del Pla Director 2010-2013, el CIDOB està portant a terme una 
iniciativa quadriennal i un projecte anual que tenen un caràcter transversal i serveixen de 
punt focal a tot l’equip investigador. Aquestes dues grans accions són àmbits transversals 
de les tres línies de treball del CIDOB i tenen un tractament diferenciat. 

 
2.1. INICIATIVA QUADRIENNAL: L’EMERGÈNCIA D’UN 
MÓN MULTIPOLAR  

 
En el primer any de posada en marxa del Pla director, 2010, es va iniciar també la recerca 
sobre l’emergència d’un món multipolar. Com a punt de partida inicial, al mes de gener la 
reflexió s’inicià amb una gran seminari, el War and Peace in the XXI Century, dedicat en 
aquesta ocasió a ‘Un nou multilateralisme per a un món multipolar’. Amb presència de 
figures de relleu mundial, aquest seminari va obrir la reflexió que ha de durar quatre anys 
(vegeu el punt 3.2.5, més endavant). 
 
El Pla Director preveu un projecte de recerca quadriennal centrat en la reflexió sobre 
l’emergència d’un Món multipolar. Es tracta més d’una gran línia d’orientació global de la 
recerca que no un projecte lineal i continuat, on l’equip de CIDOB es fa preguntes com: 
Com serà la governança global en aquest món? Quin paper jugarà la Unió Europea en 
aquest nou Món multipolar? Quines conseqüències concretes tindrà el multipolarisme en 
la vida diària de les persones i en el nostre entorn local?  
 
Tal i com estava previst, aquesta reflexió s’ha fet amb accions globals, però també amb 
propostes específiques per a quatre casos concrets: Brasil, Rússia, Turquia i Xina. 
 
 

QUATRE POLS: BRASIL, RÚSSIA, TURQUIA I XINA  
 
Tal i com preveu el Pla Director, especialitzar-se i aplicar una mirada directa i de terreny 
obliga a triar, en aquest cas, quatre pols d’aquest multipolarisme emergent i dedicar-hi 
una part important dels recursos, de manera que s’aconsegueixi esdevenir centre de 
referència sobre aquests països a l’Estat. Els pols que hem triat per aquest quadrienni són 
Brasil, Rússia, Turquia i Xina. 
 
 

2.1.1 BRASIL: EMERGÈNCIA COM ACTOR GLOBAL I  

LIDERATGE REGIONAL  
 
En els darrers 15 anys Brasil ha anat emergint com a potència regional a Amèrica Llatina 
gràcies a una bona gestió política i una gran quantitat de recursos acumulats en un 
territori que ha esdevingut central i alhora referent al Sud. Aquest lideratge regional es 
combina amb el paper de Brasil com actor global en el context de l’emergència d’un món 
multipolar complementària a les de Rússia, Turquia i Xina. L’any 2010 va ser d’especial 
rellevància per al Brasil, ja que va ser un any electoral en el qual hi havia canvi de 
presidència. Al final, el país va optar per la continuïtat.  
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PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Brasil: emergència com actor global i lideratge regional 
L'ascens del protagonisme del Brasil durant el mandat del president Lula da Silva l’ha 
convertit en un important actor internacional que es fa escoltar en els principals fòrums 
internacionals i és un referent en els debats sobre temes globals. El Brasil ha teixit una 
xarxa d'aliances amb països abans lluny de les prioritats tradicionals de la política exterior 
brasilera. Brasil també ha adoptat un paper de lideratge davant les tensions generades 
per la reconfiguració del mapa de la integració regional llatinoamericana i ha estat un 
factor d'estabilitat en moments de crisi. L’impulsa brasiler també a estat decisiu en el 
sorgiment de nous fòrums de concertació, prevenció i solució de conflictes com UNASUR 
i el Consell Sud-americà de defensa. La nova presidenta, Dilma Rousseff,,es presenta com 
a continuista, però s’espera una nova aproximació a l’àmbit internacional. El projecte 
tracta d'una investigació a quatre anys iniciada el 2010 i l'objectiu principal és analitzar el 
paper del Brasil com a actor global i líder regional en un escenari internacional 
d'emergència d'un món multipolar. Aquesta investigació és complementària a les que 
altres investigadors del CIDOB faran sobre el paper d'altres actors emergents com 
Rússia, Turquia i Xina. Es pretén analitzar l’impacte d'aquests nous lideratges en la 
governança internacional, com incidirà en el rol de la UE i quines implicacions poden 
derivar per a la política exterior espanyola. 
 
Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Brasil i Mèxic en la seguretat interamericana: història, poder i projectes d'inserció 
internacional 
Brasil i Mèxic han adoptat posicions coincidents i divergents respecte a diversos temes de 
l'agenda de seguretat regional. Entre 2001 i 2006 es van registrar debats que van generar 
posicions diferents en ambdós països. Van destacar la discussió sobre la utilitat del 
Tractat Interamericà d'Assistència Recíproca (divergència); l'adopció d'un concepte 
multidimensional de seguretat (coincidència), la modernització de la Junta 
Interamericana de Defensa (coincidència), i el tipus de participació en la missió de 
Nacions Unides per resoldre la crisi a Haití (divergència). Aquests comportaments estan 
relacionats amb la forma en què les condicions estructurals sistèmiques són 
interpretades per la cultura estratègica al Brasil i Mèxic, i amb la forma en què són 
valorades en referència al model d'inserció internacional promogut per cada govern. En el 
cas del Brasil seria una cultura estratègica realista, internacionalista i multilateralista. En 
el cas de Mèxic predominen les característiques realistes, defensives i multilateralistes. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
Participants: Juan Pablo Soriano Gatica, Universitat Autònoma de Barcelona, i Rafael 
Martínez, Universitat de Barcelona. 
 
15 de febrer de 2010. CIDOB 
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Introspecció o construcció d'un nou model regional d'integració? Brasil i Amèrica 
del Sud en la recerca de majors vincles regionals i punts en comú 
L'estabilitat sota els governs de Cardoso i Lula es va deure a la continuïtat d'una política 
macroeconòmica prudent, l'aprofundiment dels programes socials i l'aposta exportadora 
del país. Un servei diplomàtic seriós va saber aprofitar la bonança econòmica i ha situat el 
país en espais internacionals com un dels guanyadors de la crisi financera de 2008. Al seu 
torn, la integració regional ha estat un dels objectius de la política exterior brasilera que, 
com a potència emergent sense paral·lel a Sud-amèrica, haurà de posar diners que 
acompanyin la retòrica per aconseguir més unitat. Flõres va abordar l'estancament en les 
relacions UE-MERCOSUR: la manca d'un objectiu concret impossibilita l'avenç en les 
negociacions per a una associació. Bodemer va catalogar el Brasil com un país 
tradicionalment introvertit que ara comença a mirar els seus veïns, a qui els cal reconèixer 
més el seu lideratge a la regió.  
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
Participants: Renato G. Flõres, Fundação Getúlio Vargas de Brasil, i Klaus Bodemer, 
Universitat d'Hamburg 
 
25 de febrer de 2010. CIDOB 
 
Estabilitat financera al Brasil: després de superar la crisi la banca afronta el repte de 
les reformes 
Brasil i la seva banca van sortir ben parats de la crisi econòmica global per dues causes: 
l'estabilitat i maduresa del Banc Central en mantenir la liquiditat del sistema i flexibilitat 
en els préstecs bancaris, i pel suport del sistema bancari brasiler al crèdit. A diferència de 
crisis anteriors com la de 1995 o 2001, els canvis estructurals dins del sector, sumats a 
l'estabilitat macroeconòmica del país, van permetre fer front a la conjuntura econòmica 
internacional. Una política fiscal responsable i enfocada a propiciar el consum privat a 
través de la banca pública, unes taxes d'interès i d'inflació baixes, i un banc central 
compromès a posar diners en el sistema, van permetre al país esmorteir un impacte més 
gran de la crisi. Si bé el comportament del Brasil va ser reeixit, no es podria generalitzar a 
altres països de la regió que estan immersos en dinàmiques econòmiques diferents. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, Investigadora principal del CIDOB 
 
Participants: Enestor Dos Santos, Centre d'Estudis del BBVA, i Carles Murillo, director 
de l'Observatori de les Relacions amb Amèrica Llatina-UFP. 
 
13 d’abril de 2010. CIDOB 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
DOSSIERS 
Dossier Brasil elecciones 2010 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_elecciones_2010/brasil_elecciones_2010 
 
Dossier Brasil-2. De Lula a Dilma. Dos líderes para un Brasil en transformación 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_2011/de_lula_a_dilma_dos_lideres_para_un_b
rasil_en_transformacion 
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2.1.2 RÚSSIA: EMERGENT O EN DECLIVI? 
 
Rússia apareix indissociable del conegut acrònim BRIC (Brasil, Rússia, Índia, Xina) dels 
països emergents. Molts analistes, tanmateix, tant dins com fora del país, posen en 
dubte que Rússia sigui un fenomen comparable als seus socis d'acrònim i argumenten 
que, al contrari, Rússia és un poder en declivi perquè el seu creixement econòmic no ha 
anat acompanyat del desenvolupament econòmic i social que caracteritza els altres pols 
emergents. Tot i així, Rússia ostenta un poder nuclear que la mantindrà per bastant 
temps entre les potències mundials. En el context europeu, a més, Rússia és el veí per 
excel·lència, aquell que no es pot deixar de tenir en compte. I per això és important que 
les relacions amb aquest país siguin un dels eixos vertebradors de la política exterior i de 
seguretat europea. Potència heretada del passat bipolar o pol realment emergent és la 
pregunta que basa l'estudi de Rússia per al període 2010-2013 en el marc de la recerca 
general sobre el multipolarisme.  
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
El CIDOB i el Human Security Study Group, de la London School of Economics han 
elaborat l’informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe que 
explora les implicacions de la proposta del president Medvédev per a una nova 
arquitectura europea, amb la participació del llavors alt representant per la PESC, Javier 
Solana. L'enfocament ha estat intentar trobar un terreny comú i identificar alguns dels 
elements bàsics per a una Agenda de Seguretat Europea compartida que respongui a les 
preocupacions de tots els actors europeus, com a punt de partida per a un futur treball de 
reflexió més a fons. Aquest informe ha estat presentat a la Presidència espanyola de la UE 
a La Moncloa i a Moscou amb la col·laboració del prestigiós Institute of Contemporary 
Development ( INSOR) de Moscou. 
 
Carmen Claudín, directora d’Investigació del CIDOB i Jordi Vaquer i Fanés, director del 
CIDOB. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
EU-Russia Authors Meeting 
Seminari de treball per a la preparació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human 
Security Architecture for Europe, coordinat pel CIDOB i el Human Security Study Group de 
la London School of Economics. 
 
Participants: Carmen Claudín, CIDOB; Sam Greene, Carnegie Endowment, Moscow; 
José Luis Herrero, OSCE; Mary Kaldor, LSE; Ivan Krastev, Centre for Liberal Strategies, 
Sofia; Mark Leonard, ECFR ; Sonja Licht, Belgrade Fund for Political Excellence; Margot 
Light, LSE; Fyodor Lukyanov, Global Affairs; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod 
University; Mary Martin, LSE; Victoria Panova, MGIMO, Moscow; Geneviève 
Schmeder, Conservatoire national des arts et métiers; Lord Skidelsky; Javier Solana; 
Ekaterina Stepanova, Institute of the World Economy and International Relations; Jordi 
Vaquer, CIDOB; Gert Weisskirchen, exmembre del Parlament alemany. 
 
Organitza: London School of Economics. 18 i 19 de març. LSE, Londres 
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Presentació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for 
Europe a la Presidència espanyola de la UE 
 
Ponents: Javier Solana, Presidencia del Gobierno; Mary Kaldor, London School of 
Economics; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy; Jordi Vaquer, 
CIDOB. 
 
Coordinadors: Departament d'Anàlisi i Estudis, Gabinet del Govern, CIDOB i Fundación 
Friedrich Ebert. 
 
Participants: Narcís Serra, CIDOB; Carmen Claudín, CIDOB, Lothar Witte, Fundación 
Friedrich Ebert. De la Presidència del Govern: Mila Hernando, Departamento de Política 
Internacional y Seguridad; Aníbal Villalba, Departamento de Política Internacional y 
Seguridad; Gabriel Cremades, Departamento de Política Internacional y Seguridad; 
Raquel Cabrera, Secretaría General; Javier Salido, Secretaría General; Ana Esmeralda 
Martínez Sáez, Oficina Económica; Juan Garrigues, Departamento de Análisis y 
Estudios. Del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Victoria Scola, 
embajadora en Misión Especial para Rusia; Carmen Buján, directora general para 
Seguridad y Terrorismo; Manuel Acerete, sotsdirector general para Seguridad y 
Terrorismo; Antonio Álvarez Barthe, sotsdirector general para Asuntos Políticos; 
Ricardo López-Aranda, sotsdirector general de PESC; José Luis Pardo, sotsdirector 
general Asuntos Generales UE. Del Ministerio de Defensa: Luis Cuesta, SEGENPOL; 
Pere Vilanova, director, División de Estudios Estratégicos y de Seguridad. 
 
1 de juny, Palau de la Moncloa, Madrid 
 
 
Presentació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for 
Europe a Moscou 
 
Ponents: Mary Kaldor, London School of Economics; Jordi Vaquer, director del CIDOB, 
Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy, i Igor Yurgens, director 
d’INSOR. 
 
Participants: Irina Kobrinskaya, investigadora IMEMO; Reinhard Krumm, director, 
Fundación Friedrich Ebert (FES), Moscou; Iavor Rangelov, Global Security research 
fellow, LSE; Carmen Claudín, CIDOB, i altres experts russos. 
 
15 de novembre. Institute of Contemporary Development ( INSOR), Moscow. 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, núm. 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso 
decisivo, largamente esperado”, Agnieszka Nowak, investigadora associada, CIDOB. 
Irina Kobrinskaya, Institute of World Economy and International Relations (MEMO). Boris 
Frumkin, Institute of Economics, RAS 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_23_24/acercamiento_entre_polonia_
y_rusia_un_paso_decisivo_largamente_esperado 
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DOCUMENTOS CIDOB Sèrie Seguretat  
Jordi Vaquer i Fanés. Focusing back again on European Security: The Medvedev proposal 
as an opportunity.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/focusing_back_ag
ain_on_european_security_the_medvedev_proposal_as_an_opportunity 

 
DOCUMENTOS CIDOB Sèrie Europa  
Irina Kobrinskaya. Russia and the European Union: a Keystone Relationship 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/europa/russia_and_the_european_union_a_keys
tone_relationship 
 

 
ANUARIS 
Anuario internacional CIDOB 2010. “Perfil de país: Federación Rusa” 
Articles de: Andrei Makarychev, Alexander Gusev, Manuel de la Cámara. I la col·laboració 
de la Nizhny Novgorod Linguistic University 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_
2010 
 
MONOGRAFIES 
Ivan Krastev, Mark Leonard i Andrew Wilson [eds.] ¿Qué piensa Rusia? Interrogar la 
actualidad n.º 30. 
 
 
 

2.1.3 TURQUIA I EL MÓN MULTIPOLAR 
 
Turquia està desenvolupant una nova política exterior multidimensional que vol fer 
compatible la seva tradicional vocació europea amb un paper regional cada cop més 
potent i reconegut, especialment en zones com l’Orient Mitjà, els Balcans i el Caucas. 
Turquia està esdevenint un actor essencial no només en política exterior sinó també en 
l’agenda energètica, en la de seguretat o en diferents facetes de la política econòmica. 
Situem aquest país com una prioritat institucional dins de l’objectiu més ampli 
d’entendre els actors emergents en un món multipolar. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Turquia en el seu entorn regional 
Estudi de la paper de Turquia com a actor regional amb especial èmfasi en el seu procés 
d'adhesió a la UE i les seves implicacions en el desenvolupament d'una política més activa 
a Orient Mitjà. 
 
Autor: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Spain and Turkey during the Spanish Presidency 
CIDOB, la Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) i la Fundación 
Friedrich Ebert van organitzar un seminari titulat “Espanya i Turquia durant la Presidència 
espanyola de la Unió Europea” amb l'objectiu de realitzar una avaluació crítica de les 
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relacions UE-Turquia i de les implicacions de la nova política exterior turca. Així mateix, en 
el context en el qual Espanya ostentava el primer semestre de 2010 la Presidència de torn 
del Consell de la UE, aquest seminari va ser una excel·lent oportunitat per analitzar les 
perspectives de la Presidència espanyola i abordar la cooperació entre tots dos països. 
 
Coordinació: Deniz Devrim i Eduard Soler i Lecha 
 
Participants: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Mensur Akgün, TESEV; Lothar 
Witte, Fundación Friedrich Ebert; Eduard Soler i Lecha, investigador principal CIDOB; 
Senem Aydın Düzgit, Bilgi University; Jonathan Levack, TESEV; William Chislett, Real 
Instituto Elcano; Sylvia Tiryaki, Global Political Trends Center; Lluís Foix, La Vanguardia; 
Deniz Devrim, investigadora principal CIDOB; Piotr Zalewski, European Stability 
Initiative; Gökçe Perçinoglu, TESEV; Rosa Massagué, El Periódico. 
 
Organitza: CIDOB, TESEV i Fundación Friedrich Ebert 
 
24 abril 2010, CIDOB 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, no. 12. “Turkey’s bold new visa diplomacy”. Deniz Devrim i Eduard 
Soler i Lecha, investigadors principals del CIDOB.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_12/turkey_s_bold_new_visa_diploma
cy 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 97. “Integrar a Turquía en las conversaciones nucleares: un juego 
de suma positiva”. Eduard Soler i Lecha, investigador principal CIDOB, Ana Almuedo, 
assistent d’investigació. 23 de diciembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/integrar_a_turquia_en_las_co
nversaciones_nucleares_un_juego_de_suma_positiva 

 
Opinión CIDOB, n.º 91. “Una relación muy especial. Por qué continuará el proceso de 
adhesión de Turquía a la Unión Europea”. European Stability Initiative. 22 de 
noviembre de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/una_relacion_muy_especial_por_que_continuara_el_pr
oceso_de_adhesion_de_turquia_a_la_union_europea 
 
Opinión CIDOB, n.º 84. “Nuevo escenario para Turquía y la Unión Europea tras el 
referéndum”. Eduard Soler i Lecha. Investigador principal CIDOB. 16 de septiembre de 
2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/nuevo_escenario_para_turquia
_y_la_union_europea_tras_el_referendum 
 
 

MONOGRAFIES 
Deniz Devrim, Jonathan Levack, Eduard Soler i Lecha. Regaining Momentum: Turkey 
during the Spanish EU Presidency 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/regaining_momentum_turkey_during_the
_spanish_eu_presidency 
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ALTRES 
Soler i Lecha, Eduard (2010) “Turquía y la UE tras el referéndum constitucional” a 
Política Exterior, vol. XXIV, n.º 138, p. 58-66. 
http://www.politicaexterior.com/articulo/?id=4493 
 
Soler i Lecha, Eduard (2010) “EU-Turkish Relations”, in: Südosteuropa Mitteilungen, no. 
6, p. 18-23. 
http://www.ceis-eu.org/wp/press/doc/2010/2010_06_som.pdf 

 
Soler i Lecha, Eduard and Garcia, Irene (2010) ”Spanish Perceptions” a: Aksit, Sait; 
Senyuva, Ozgehan i Üstün, Çigdem Turkey Watch: EU Member States’ Perceptions on 
Turkey’s Accession to the EU. Ankara: CES-METU, p. 74-89. 
http://sinan.ces.metu.edu.tr/dosya/turkey_watch_tr.pdf 
 
 
 

2.1.4 EL MÓN MULTIPOLAR DES DE LA PERSPECTIVA XINESA  
 
El continent asiàtic, i en particular les potències presents i les emergents, estan cridades a 
ocupar un paper principal, cada vegada més representatiu del seu pes econòmic i 
demogràfic. L’objectiu plurianual és fer el seguiment d’un dels hubs emergents, la 
República Popular de la Xina, el país més dinàmic i amb una major capacitat 
transformadora del sistema internacional. Aquesta línia està orientada, principalment, a 
consolidar la penetració del CIDOB a la Xina, a partir d’iniciatives concretes sobre el 
terreny. Això implica desplegar una certa visió estratègica, destriant i cultivant els 
contactes més interessants i afavorint una major activitat de coneixement i recerca a la 
Xina.  
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Reunió amb els membres de la Red de Estudios de América Latina y el Caribe sobre 
Asia del Pacífico (REDEALAP) 
Visita al CIDOB dels membres del Consell Directiu de la Xarxa REDEALAP, constituïda per 
sis experts d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú. Presentació de les activitats 
de la xarxa i presa de contacte amb el CIDOB.  
 
Coordinació: Jorge Fuentealba, coordinador de l’Observatorio Iberoamericano, Casa Àsia 
i Oriol Farrés, coordinador de Projectes, CIDOB. 
 
Participants: Henrique Altemani de Oliveira, coordinador del Grup d’Estudis Àsia-
Pacífic de la Pontifícia Universidad Católica de Sâo Paulo; Fernando González Vigil, 
director del Centro de Estudios APEC i professor principal de la Universidad del Pacífico 
(Perú); Carlos Moneta, director nacional de Políticas Culturales y de Cooperación 
Internacional, Secretaría de Cultura (Argentina); Juan José Ramírez Bonilla, professor-
investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México; Esteban 
Restrepo, coordinador de REDEALAP i assessor de la Dirección de Asia, África y Oceanía 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (Colòmbia); Manfred Wilhelmy, professor titular 
de Relacions Internacionals de la Universidad Católica de Chile i director executiu de la 
Fundación Chilena del Pacífico; Jorge Fuentealba, coordinador de l’Observatorio 
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Iberoamericano (Casa Àsia); Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Anna Ayuso, 
investigadora principal, CIDOB; Oriol Farrés, coordinador de projectes CIDOB. 
 
Organitzen: Casa Àsia, Fundación Carolina, CIDOB 
 
26 de febrer de 2010. CIDOB  
 
 
Reunió amb els líders de l’Escola del Comitè Central del PCX 
Visita dels representants de l’Escola del Comitè Central del Partit Comunista Xinès, 
encapçalada pel seu director general, OU Yaping. L’acte comptà amb la col·laboració del 
director de la Fundació Barcelona Olímpica, Juli Pernas, que presentà una ponència que 
portà per títol “El llegat dels Jocs Olímpics de Barcelona 92”.  
 
Coordinació: Fernando Vidal-Folch, cap del Servei de Comerç Exterior de l’ICEX i Oriol 
Farrés, coordinador de projectes, CIDOB. 
 
Participants: Ou Yaping, director general; Cao Pengfei, investigador, Dept. D’Estudi de 
la Teoria Marxista; Dong Degang, Departament de Filosofia; Wang Junchao, professor 
associat d’Economia; Zhao Hong, professor associat del Dept. de Socialisme Científic, 
Wang Jing, professor associat del Dept. de Política i Dret; Li Donglang, professor del 
Dept. d’Història del Partit; Cai Zhiqiang, professor associat de Partiologia; Hui Chulin, 
professor associat i intèrpret, Dept. d’Història i Cultura; Lv Jianhua, investigador, Institut 
d’Estudis Estratègics; Wang Ying, directora, Fundació Marxista; Han Zheng, director, 
Dept. de Tècniques Educatives; Wang Ping, director, Dept. de Recerca; Wu Hongyi, 
sotsdirector general; Li Yaqin, sotsdirector general, Dept. de Programes de Formació; Liu 
Ruihe, director, Oficina de Personal, Dept. d’Organització; Yu Changmiao, director, 
Oficina de l’Editor en Cap, Escola de Correspondència; Zheng Hong, exdirector, Oficina 
d’Afers Exteriors; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Juli Pernas, director, Fundació 
Barcelona Olímpica; Miquel Torres, exdirector i fundador, Fundació Barcelona Olímpica; 
Fernando Vidal-Folch, cap del Servei de Comerç Exterior, ICEX; Lola Olmos de Prada, 
assistent tècnica, CECO; Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB; Oriol Farrés, 
responsable de Projectes, CIDOB 
 
Organitzen: ICEX i CIDOB  
 
26 de maig de 2010. Barcelona 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
AFERS INTERNACIONALS  
Revista CIDOB d'afers internacionals, n.º 89-90. “Asia en desarrollo: escenarios de riesgo 
y oportunidades”  
 
Articles de: Amadeo Jensana Tanehashi; Pablo Pareja Alcaraz i Caterina Garcia Segura; 
Max Spoor; Seán Golden; Murat Arsel; Roberta Zavoretti; Sanjay Peters; Jordi Urgell i 
María Villellas Ariño; Manuel Montobbio; Javier Morales Hernández; Juan Manuel 
Uruburu Colsa 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/asia_en_desarrollo_es
cenarios_de_riesgos_y_oportunidades 
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OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 80. “Xinjiang: el compromiso necesario”. Nicolás de Pedro, 
investigador del CIDOB. 30 de julio de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/xinjiang_el_compromiso_necesario 
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2.2 INFORME ANUAL CIDOB  
 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Elaboració de la recerca dels impactes col·laterals que tenen les polítiques restrictives de 
la mobilitat de persones cap a Espanya i la Unió Europea (1a part). 
 
La cua del visat: evolució dels efectes de les polítiques de visats i admissió de 
persones a Espanya i a la Unió Europea 
El desenvolupament de la investigació “la cua del visat” es troba dividit en dues parts 
diferenciades. La primera es va portar a terme conjuntament amb quatre centres 
associats, mentre que l’elaboració de la segona part anirà a càrrec dels investigadors del 
CIDOB. Els centres associats que van participar en l’elaboració del document són el 
Macedonian Centre for European Training (Macedònia), el Kosovar Stability Initiative 
(Kosovo), Europe without Barriers (Ucraïna) i l’Institut National d’Études Globales 
(Algèria). Cadascun dels centres esmentats va designar un investigador, amb l’objectiu de 
desenvolupar el treball de camp al seu respectiu país.  
 
Els resultats d’aquestes investigacions es poden observar a l’informe preliminar elaborat 
pel CIDOB, compost en aquest moment per casos d’estudi nacionals, amb un total de 
cinc, ja que s’hi inclou el cas desenvolupat directament pel CIDOB. De forma anàloga, el 
CIDOB es va encarregar de la confecció dels annexos informatius previstos per a la 
investigació, alhora que es van dur a terme entrevistes amb sol·licitants que havien tingut 
èxit en la seva petició de visat a Espanya. La finalitat d’aquestes entrevistes va ser la 
identificació dels aspectes positius i negatius de les experiències personals en la 
tramitació dels visats, amb intenció de què servissin de guia per a la investigació. 
 
Durant el desenvolupament d’aquestes activitats, una investigadora del CIDOB va ser 
enviada a Brussel·les, per tal de realitzar entrevistes a funcionaris de la Comissió i del 
Parlament Europeu. Aquest material no figura a l’informe preliminar, ja que la seva 
finalitat és ser emprat al llarg del desenvolupament de la segona part de la investigació.  
 
La realització de l’esmentat treball va permetre tancar satisfactòriament la primera part de 
la investigació, quedant només pendent la seva traducció i edició definitiva.  
 
Actualment, el CIDOB està desenvolupant els diversos components temàtics que integren 
la segona part de l’informe. La previsió és que es puguin elaborar un nombre de capítols a 
determinar, en cap cas menor de cinc ni superior a deu, depenent del mètode escollit per 
a la presentació dels temes.  
 
La data estimada de finalització de cada secció es l’1 de maig de 2011, fet que permetrà 
obtenir el producte final ja editat a final de juny d’aquest mateix any. En relació a la 
presentació dels resultats globals de la investigació, resten pendents de determinar els 
llocs on es farà, tot i que s’assumeix la conveniència de què Barcelona, Madrid i 
Brussel·les siguin les ciutats idònies per tal d’assolir els efectes de difusió desitjats, 
donada la seva respectiva significació a nivell polític, ja sigui a escala autonòmica, 
nacional com europea.  
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ACTIVITATS, DEBATS I INTERCANVIS 
 
Està preparada la Unió Europea per a la seva política de liberalització de visats? 
La Unió Europea ha emprès diverses mesures per tal de facilitar l'ingrés i la mobilitat de 
persones nacionals de tercers països, tradicionalment necessitats de visat per entrar a la 
Unió. No obstant això, aquesta política és lluny de ser sistemàtica i coherent, amb 
opinions oposades respecte dels interessos i les potencials conseqüències. La conferència 
se centra en el treball dut a terme pel European Stability Initiative (ESI) respecte del 
projecte "Schengen White List", iniciativa destinada a facilitar la llibertat de circulació per 
als nacionals dels països dels Balcans occidentals. 
 
Coordinadors: Carmen Claudín, directora d’Investigació del CIDOB i Damián González, 
coordinador de projectes del CIDOB. 
 
Ponent: Alexandra Stiglmayer, analista sènior i fundadora del think tank European 
Stability Initiative (ESI), Bèlgica. 
 
En col·laboració amb l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 2 de 
novembre del 2010. CIDOB 
 
 
Política de visats de la Unió Europea: el règim Schengen a l'actualitat 
La Unió Europea ha adoptat diverses mesures per tal d’unificar els requisits d’ingrés per a 
ciutadans no comunitaris. Així mateix, s’han iniciat diversos processos de facilitació de 
visats, com també de la seva eliminació, que mereixen ser presos en consideració. Cal 
destacar que aquests processos han rebut certes crítiques, les quals també han de ser 
tingudes en compte. El seminari versarà sobre la política de visats de la Unió Europea, 
centrant-se especialment en el règim propi de l’espai Schengen. Així mateix, es posarà 
èmfasi en els actuals processos de facilitació i liberalització de visats.  
 
Coordinació: : Carmen Claudín, directora d’Investigació del CIDOB i Damián González, 
coordinador de projectes del CIDOB 
 
Ponent: Anaïs Faure Atger, investigadora del Centre for European Policy Studies (CEPS), 
Bèlgica.  
 
12 de novembre del 2010. CIDOB 
 
 
Visa-free travel for EU Eastern neighbours  
En vistes a l'elaboració de l'Informe CIDOB 2011, que serà dedicat a l’estudi dels 
impactes col·laterals que tenen les polítiques restrictives de la mobilitat de persones cap a 
Espanya i la Unió Europea, CIDOB ha participat a una reunió de think tanks europeus per 
analitzar els arguments a favor i en contra d’una política de liberalització de visats en 
l’espai europeu. 
 
Participen centres d’: Armènia, Bielarús, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Alemanya, 
Geòrgia, Hongria, Itàlia, Lituània, Moldova, Noruega, Polònia, Rússia, Eslovàquia, 
Espanya, Regne Unit i Ucraïna. 
 
Organitza: Batory Foundation, Cracòvia. 
 
25-26 de novembre. Cracòvia, Polònia 
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3. INICIATIVES  
 

3.1 RECERQUES 
 

3.1.1 EU4SEAS: LA UE I EL MULTILATERALISME SUBREGIONAL 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
EU4Seas és una recerca de tres anys sobre la Unió Europea i el multilateralisme 
subregional al voltant dels mars Caspi, Bàltic, Mediterrani i Negre. Es tracta d’un projecte 
finançat pel 7è Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea en col·laboració amb 
centres de set països europeus i coordinat pel CIDOB.  
 
The Europeanization of the European grid”, EU4seas series (SSH8-CT-2009-225382), 
September 2010. 
El treball, que pertany a la sèrie de publicacions del projecte EU4SEAS, descriu el procés 
d'integració de la xarxa europea i les conseqüències que té per a la seguretat de 
proveïment. L'article pronostica els propers desenvolupaments d'una xarxa paneuropea 
associada al creixement de les energies renovables i els obstacles presents en la 
cooperació regional que haurà de superar. Algunes qüestions obertes, com 
l'europeïtzació de les infraestructures crítiques o l'impuls a les interconnexions, queden 
en l'horitzó més proper de la Política Energètica europea. 
 
Director científic: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, coordinador de Projectes, CIDOB  
 
 
ACTIVITATS, DEBATS I INTERCANVIS 
 
Cooperació en energia i transport 
L’energia i el transport juguen un paper estratègic en les quatre conques marítimes en 
què el projecte EU4Seas centra la seva anàlisi: el Bàltic, la Mediterrània, el mar Negre i el 
Caspi. Les quatre àrees, de gran importància per a la UE i les rutes, ja siguin marítimes o 
gasoductes, a través del qual viatgen el petroli i el gas dels productors als països 
consumidors, són sovint objecte de tensió. El seminari internacional sobre Cooperació en 
energia i transport a les quatre conques marítimes europees va comptar amb la presència 
de nombrosos investigadors i funcionaris d’iniciatives subregionals, entre els quals, el 
Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), la Cooperació Econòmica del Mar 
Negre (BSEC), el Baltic Gateway Transbaltic, l’Observatoire Méditerranéen de l'Energie i 
el Consorci White Stream. 
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participants: Sait Akşit, CES METU, Turquia; Oktay Aksoy, Foreign Policy Institute, 
Turquia; Leila Alieva, Centre for National and International Studies, Azerbaidjan; Meliha 
Altunışık, CES METU, Turquia; Francisco Andrés Pérez, CIDOB, Barcelona; Patrick 
Anvroin, CPMR, França; Carlos Ansede, Ambaixada d’Espanya; Reşat Arım, Foreign 
Policy Institute, Turquia; Traian Chebeleu, Black Sea Economic Cooperation, Turquia; 
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Giorgi Chelidze, Ambaixada de Geòrgia; Michele Comelli, IAI, Itàlia; Volkan Ediger, 
Presidència de la República de Turquia, Ankara; Emre Engür, BOTAŞ, Turquia; Atila 
Eralp, director, CES METU, Turquia; Tamas Fleischer, Institute for World Economics, 
Hongria; Sylvain Geranton, Ambaixada de França; Francis Ghilès, CIDOB, Barcelona; 
Senem Güler, NIHA, Turquia; Victoria Gumenick, International Centre for Policy 
Studies, Ucraïna; Sohbet Karbuz, Observatoire Méditerranéen de l'Energie, França; 
Burcu Gültekin Punssman, TEPAV, Turquia; Aylin Güney, Universitat de Bilkent, 
Turquia; Stig Hjerppe, Transbaltic Project, Suècia; Hayriye Kahveci, METU NCC, Xipre; 
Riina Kaljurand, International Centre for Defence Studies, Estònia; Göktuğ Kara, EC 
Delegation to Turkey, Turquia; Elçin Kentel, METU, Turquia; Merle Maigre, ICDS, 
Estònia; Isaac Martin, Ambaixada d’Espanya; Elena Mishina, Ambaixada de Rússia; Ali 
Oğuz Diriöz, Universitat de Bilkent, Turquia; Silja Omarsdottir, Universitat d’Islàndia, 
Islàndia; Emrah Onur, Ministeri de Transport i Comunicació de la República Turca, 
Turquia; Nilgün Özdal, Newborn Production, Turquia; Necdet Pamir, Universitat de 
Bilkent, Turquia; Victoria Panova, Moscow State Institute of International Relations, 
Rússia; Yuri Pavlov, Ambaixada d’Ucraïna; Özgehan Şenyuva, CES METU, Turquia; 
Pedro Sinues, Ambaixada d’Espanya; Andri Spruds, Latvian Institute of International 
Affairs, Letònia; Vakur Sümer, METU, Turquia; Wicktor Szydarowski, Baltic Gateway, 
Copenhagen, Dinamarca; Oktay F. Tanrısever, METU, Turquia; Akif Türkel, EC 
Delegation to Turkey, Turquia; José Miguel Unsion Rodríguez, Renewable Energy Group, 
MEDREG, Espanya; Çiğdem Üstün, CES METU, Turquia; Jordi Vaquer i Fanés, director, 
CIDOB; Radoslav Valchev, TRACECA, Azerbaidjan; George Vashakmadze, Energy 
Security Studies, WEG, Geòrgia; Roberto Vigotti, Méditerranéen de l'Energie, França; 
Michele Villani, cap, Trade, Economy and Agriculture Section EC Delegation to Turkey, 
Ankara; Vincent Wallaert, Institut de la Méditerranée, França; Aydın Yenidoğan, 
Newborn Production, Turquia; Taylan Zafer Bali, TEPAV, Turquia. 
 
Organitza: Centre d'Estudis Europeus, Middle East Technical University (CES-METU), 
Ankara amb la col·laboració del CIDOB. 
 
21-22 gener. Ankara, Turquia 
 
 
The four sea basins and the global economy: do the EU 4 Freedoms work? 
En el marc del projecte EU4SEAS, amb el suport del 7è Programa Marc de la Comissió 
Europea, el seminari va analitzar des de les relacions comercials internacionals entre les 
conques fins a la lliure circulació de capitals i el paper de la Unió Europea en la integració 
en l'economia mundial de les quatre principals conques marítimes - mars Bàltic, Negre, 
Caspi i Mediterrània. Acadèmics, investigadors i diplomàtics de països com l'Azerbaidjan, 
Bèlgica, Regne Unit, Estònia, Finlàndia, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Espanya, Suïssa, 
Turquia i Ucraïna, van presentar les investigacions. Els participants van debatre sobre els 
dilemes i els avantatges que planteja la integració de les regions, i van explorar casos 
d’estudis individuals en cada conca.  
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participants: Sergio Alessandrini, professor, Economia Política, Universitat de Mòdena i 
Reggio Emilia, Itàlia; Francisco Andrés Pérez, investigador, CIDOB; Vugar Bayramov, 
president, Center for Economic and Social Development, Baku, Azerbaidjan; Carmen 
Claudín, directora d’Investigació, CIDOB; Atila Eralp, director, Center for European 
Studies, Middle East Technical University, Ankara, Turquia; Maximilian Foedinger, 
expert, Research and Technology Transfer, Joint Support Office – EUropean Research Area 
Ukraine’s Integration Project, Kiev; Panayotis Gavras, cap, Policy & Strategy, Black Sea 
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Trade & Development Bank (BSTDB), Thessaloniki; Ildar Gazizulin, senior fellow, ICPS, 
Kiev; Marco Gestri, professor, Dret Comunitari, Universitat de Mòdena Reggio Emilia, 
Itàlia; Victoria Gumeniuk, senior fellow, ICPS; Ulrike Hauer, cap, Trade and Economic 
Section, Delegation of the EU to Ukraine, Kiev; Taras Kachka, first deputy director, the 
State Department for Legislation Approximation, Ministry of Justice of Ukraine; Ioannis 
Kaltsas, head of Unit, Institutional and Policy Unit, European Investment Bank, 
Luxemburg; Tuuli Koivu, head economist, Monetary Policy and Research Bank of Finland, 
Finlàndia; Helina Maasing, expert, the Estonian Academy of Security Sciences, Internal 
Security Institute; Ivan Martin, investigador associat, Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, Madrid; Christer Michelsson, ambaixador, Ambaixada de Finlàndia a 
Ucraïna; Vira Nanivska, director, ICPS, Kiev; Rafael Osorio, deputy head of the Mission, 
Ambaixada d’Espanya, Kiev; Emanuela Paoletti, research officer, University of Oxford, 
Regne Unit; Miguel Rodríguez Mendoza, senior fellow, International Center on Trade 
and Sustainable Development (ICTSD), Ginebra, Suïssa; Valeriya Shamray, researcher, 
Open Society Institute, Brussel·les; Ihor Shumylo, executive director on Economic Policy 
Issues, National Bank of Ukraine; Oleksandr Sushko, research director, Institute for Euro 
Atlantic Cooperation, Kiev; Cigdem Ustun, research fellow, Institute of International 
Relations, Middle East Technical University, Ankara; Jordi Vaquer i Fanés, director, 
CIDOB; Niyaz Yagubov, expert on International Relations, Azerbaidjan; Jonathan 
Zaragoza, investigador, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Ihor Zhovkva, director on 
Foreign Policy, ICPS, Kiev; Anna Zvolikevych, director, EU Ukraine Business Council. 
 
Organitzen: International Center for Policy Studies (ICPS) i CIDOB 
 
9-10 juny. Kiev, Ucraïna 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
MONOGRAFIES 
Security and Energy Security in the Black Sea Region 
Arnaud Dubien, director of Research, IRIS, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques i Jordi Vaquer i Fanés, director CIDOB 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/security_and_energy_security_in_the_blac
k_sea_region 
 
 

3.1.2 INEX 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INEX: Converging and conflicting ethical values in the internal/external security in 
continuum in Europe 
El projecte INEX, finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea analitza les 
conseqüències ètiques de la proliferació de les tecnologies de seguretat, els dilemes legals 
que es deriven dels acords transnacionals en matèria de seguretat i els efectes d'unes 
polítiques exteriors i de seguretat que cada vegada fan més porosa la frontera entre 
l'internacional i el domèstic. CIDOB i la Universitat de Bilkent estan al càrrec de la 
investigació d'aquestes qüestions a la conca mediterrània. 
 
Pinar Bilgin, professora de Relacions Internacionals a la Universitat de Bilkent (Ankara) i 
Eduard Soler i Lecha, investigador principal, CIDOB. 
 



 22 

ACTIVITATS, DEBATS I INTERCANVIS 
 
Seguretat i veïnatge: l'enfocament de la UE cap al Sud i cap a l'Est 
En el marc de l’INEX, es va organitzar aquest seminari que tenia com a objectiu analitzar 
la diferent implementació de les polítiques europees en els països coberts per la Política 
Europea de Veïnatge, especialment pel que fa a la dimensió de la seguretat. Gràcies a la 
participació d’experts i responsables en diferents institucions europees es va contrastar 
l’existència d’objectius, pràctiques i impactes diferents de les polítiques europees en 
funció de l’àrea on s’implementaven. 
 
Organitza: CIDOB i Universitat de Bilkent, Ankara 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha i Kerry Longhurst (INEX WP5) 
 
Participants: Eduard Soler i Lecha, CIDOB; Pinar Bilgin, Universitat de Bilgin, Turquia; 
Anna Zielinska, Collegium Civitas, Varsòvia; Kerry Longhurst, IFRI, París; Marcin 
Zabarowski, Institute for Security Studies-EU, París; Erwan Lannon, College of Europe, 
Bruges; Kristina Kausch, FRIDE, Madrid; Jorrit Rijpma, Universitat de Leiden, Països 
Baixos; Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París; Amir Motahari, Comissió 
Europea; Barah Mikail, IRIS, París; Rafal Trzaskowski, Parlament Europeu; Kataryna 
Wolczuk, Universitat de Birmingham; Dov Lynch, OSCE; Laure Delcour, École Nationale 
d'Administration/IRIS, París; Olga Shumylo, ICPS, Kiev; Iulian Groza Delegació de 
Moldova davant de la UE; Oleksandr Sushko, IEAC, Kiev. 
 
19 març de 2010. Institut d’Estudis de Seguretat de la UE, París 
 
 
Reptes ètics en les fronteres mediterrànies 
Seminari a porta tancada, en el marc del projecte INEX, en què es van analitzar quines 
eren les implicacions ètiques de la implementació de polítiques europees a la 
Mediterrània i, en concret, a Algèria, Marroc i Egipte. Aquest seminari es va organitzar 
com una activitat dins del Congrés Mundial d’Estudis sobre Orient Mitjà (WOCMES) i va 
comptar amb la participació d'investigadors vinculats al projecte INEX així com analistes 
externs que també han treballat en projectes de recerca semblants. 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha, CIDOB i Pinar Bilgin, Universitat de Bilkent, Ankara 
 
Organitza: CIDOB i Universitat de Bilkent, Ankara 
 
21 juliol 2010. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
 
Participants: Pinar Bilgin, Universitat de Bilkent, Ankara; Eduard Soler i Lecha, CIDOB; 
Ali Bilgic, Universitat de Bilkent, Ankara; Jonas Grans, PRIO, Oslo; Habiba Mohsen 
Abdelrehim, Arab Forum for Alternatives, El Caire; Louisa Dris-Ait-Hamadouche, 
Universitat d’Alger; Niklas Bremberg, Universitat d’Estocolm; Yahia Zoubir, Euromed 
Management, Marsella; Christian Kaunert, Universitat de Salford; Sarah Leonard 
Universitat de Salford; Frederic Volpi, Universitat de St. Andrews; Sarah Wolff, 
Clingendael, L’Haia; Martí Grau, Universitat d’Indiana; Hakim Darbouche, Oxford 
Institute for Energy Studies.  
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3.2 ACTIVITATS 
 
 

3.2.1 ESMORZARS EUROPEUS 
 
Des de fa ja deu anys, els esmorzars europeus del CIDOB s’han convertit en un espai de 
referència en la reflexió de la societat civil catalana sobre les grans qüestions d’actualitat 
internacional. En un format tancat i amb un públic que reuneix polítics, periodistes, 
acadèmics i professionals, un ponent convidat discuteix una tema de l’agenda política 
europea i permet així una reflexió compartida. 
 
Esmorzar amb Pat Cox: “The Lisbon Treaty from an Irish Perspective” 
L’octubre de 2009 Irlanda va ratificar finalment el Tractat de Lisboa en un segon 
referèndum. L’antic president del Parlament Europeu, Pat Cox, va dirigir la campanya 
irlandesa pel SÍ al Tractat. En l’esmorzar europeu al CIDOB, Cox va explicar l’evolució de 
l’opinió pública irlandesa.  
 
Coordinació: Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB 
 
En col·laboració amb el Consell Català del Moviment Europeu, CCME i el suport de la 
Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. 
 
26 gener de 2010. CIDOB. 
 
 

3.2.2 AGENDA DE DESENVOLUPAMENT IBEROAMERICANA 
 
Seminari sobre l’Agenda de Desenvolupament Iberoamericana: Educació pel 
desenvolupament a Amèrica Llatina  
El seminari, organitzat prèviament a la celebració de la XX Cimera Iberoamericana a Mar 
de Plata, Argentina, reuneix una vintena d’experts iberoamericans i europeus. Després de 
donar una visió general del context i perspectives econòmiques i socials de la regió, 
aquest seminari analitza diferents aspectes relacionats amb l’educació i com aquesta pot 
servir de vehicle per avançar en el creixement econòmic, el desenvolupament humà i la 
cohesió social. De la mateixa manera, s’analitzen les necessitats educatives existents 
d’acord amb la inserció econòmica global de la regió.  
 
Direcció: grup motor constituït per: Enrique Iglesias, secretari general iberoamericà, 
SEGIB; Alicia Barcena, secretària general, CEPAL; Juan Antonio Mielgo, director 
d’Anàlisi i Economista en cap; Telefónica; Javier Santiso, director Secretaría General 
Tècnica, Telefónica Internacional; José Juan Ruíz, sotsdirector general de la División 
América (Grupo Santander), José Luis Escrivá, Servicio de Estudios i economista en cap 
del Grupo BBVA; Guillermo de la Dehesa, president del CEPR, Centre for Economic Policy 
Research, Londres; Germán Jaramillo, representant a Espanya de la Corporación Andina 
de Fomento, CAF; José Luis Machinea, degà de l’Escuela de Gobierno de la Universidad 
Torcuato Di Tella; Narcís Serra, president del CIDOB. 
 
Coordinació: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB 
 
Participants: Narcís Serra, president del CIDOB; Antonio Prado, secretari executiu 
adjunt de la CEPAL; Enrique Iglesias, secretari general iberoamericà; José Luis 
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Machinea, degà de l’Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella; Juan 
Antonio Mielgo, director d’Anàlisi i Economista en cap de Telefónica; José Juan Ruíz, 
sotsdirector general de la División América del Grupo Santander; Xavier Bonal, professor 
titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; José Joaquín Brunner, 
professor titular de la Universitat Diego Portales; Simón Schwartzman, investigador 
sènior de l’Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade de Río de Janeiro; Martin 
Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Juan Carlos 
Tedesco, professor-investigador de la Universidad Nacional de San Martín; Jorge Calero, 
catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i president del Consell 
Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Germán Jaramillo, representant a Espanya de 
la Corporación Andina de Fomento; Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial de la CEPAL; Carlos Henrique de Brito Cruz, director científic 
de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo-Fapesp; Jorge Katz, 
professor de la Facultat d’Economia de la Universidad de Chile; Andreu Mas-Colell, 
president de la Barcelona Graduate School of Economics i exsecretari general de 
l’European Research Council; Martí Parellada, catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Universitat de Barcelona i coordinador general de l’Informe CYD; Joaquim Boixareu, 
conseller delegat d’IRESTAL Group i president del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya; José García-Montalvo, catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra; Daniel Navia, economista en cap d’Anàlisi Transversal Emergent del 
Servei d’Estudis del BBVA; Inés Dussel, investigadora principal de l’Àrea d’Educació de 
FLACSO; Javier Santiso, director Secretaría General Técnica de Telefónica Internacional). 
 
Organitza: CIDOB, amb la col·laboració de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
i de la Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). 
 
5 i 6 de novembre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
MONOGRAFIA 
Alicia Bárcena y Narcís Serra [eds.] Clases medias y desarrollo en América Latina. 
Articles de: Martín Hopenhayn, Andrés Solimano, Alberto Minujin, Manuel Mora y 
Araujo, Murillo de Aragão, Rolando Arellano Cueva, Pablo Zoido 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/cidob_cepal/clases_medias_y_desarrollo_en_america_l
atina 
 
 

3.2.3 SEMINARI DE SEGURETAT I DEFENSA A LA  

MEDITERRÀNIA 
 
El Seminari de Seguretat i Defensa a la Mediterrània, organitzat amb el suport del 
Ministeri de Defensa, és una trobada anual d’experts i responsables de la política de 
seguretat i defensa dels països que integren la Unió per la Mediterrània a Barcelona. Es 
tracta d’un espai que s’està consolidant com a fòrum privilegiat en aquestes qüestions i 
que té un caràcter cada cop més especialitzat en qüestions de seguretat mediterrània. 
 

IX Seminari de Seguretat i Defensa a la Mediterrània. Una visió compartida per la 
Mediterrània i el seu veïnatge  
La IX edició del Seminari de Seguretat i Defensa en el Mediterrani es va celebrar el passat 
25 d'octubre de 2010 al Palau de Pedralbes, i va portar per títol “Una visió compartida per 
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al Mediterrani i el seu veïnatge”. Aquest seminari organitzat pel CIDOB i el Ministeri de 
Defensa se celebra de manera anual des del 2002 i s’hi reuneixen els principals experts, 
acadèmics i governamentals, civils i militars, involucrats en l'estudi i la pràctica de la 
seguretat i la defensa en el Mediterrani. Aquesta novena edició va comptar, a més, amb la 
col·laboració de l’European Union Institute for Security Studies (EUISS). 
25 octubre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha, investigador principal del CIDOB 
 
Participants: Narcís Serra, president del CIDOB; Álvaro de Vasconcelos, director de 
l’EUISS, París; Carme Chacón, ministra de Defensa d’Espanya; Lluís Maria de Puig, 
senador per Girona, expresident de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i de 
l’Assemblea de la Unió Europea Occidental; Tacan Ildem, ambaixador, director general 
pels Afers de Seguretat Internacional, Ministeri d’Afers Exteriors, Turquia; Erzsébet 
Nagyné Rózsa, directora executiva, Hungarian Institute of International Affairs, 
Budapest; Mohammed El-Katiri, assessor sènior en el Conflict Studies Research Centre 
(CSRC), Oxford; Ahmed Driss, president-director del Centre of Mediterranean and 
International Studies (CEMI), Tunísia; Youssef Amrani, secretari general del Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació del Marroc; Ioannis Ghikas, representant permanent 
adjunt davant del Comitè Polític i de Seguretat de la Unió Europea i la Unió Europea 
Occidental; Emmanuel Dupuy, president de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe 
(IPSE); Jean Pascal Zanders, investigador principal, EUISS, París; Jean-François 
Daguzan, investigador principal, Mediterrània i Orient Mitjà, Fondation pour la 
Recherche Stratégique; Laurence Aïda Ammour, investigadora associada al CIDOB i a 
l’Institut de Ciències Polítiques de Bordeus, França; Julio Navas, coronel de l’Exèrcit de 
Terra de les Forces Armades d’Espanya. Divisió d’Afers Estratègics, Ministeri de Defensa 
d’ Espanya; Manuel Navarrete, tinent coronel de la Guardia Civil, Ministeri de l’Interior 
d’Espanya; Iván Calabuig, conseller del coordinador de la lluita contra el terrorisme de la 
UE, Consell de la UE); Albert Moreno, secretari per a la Unión Europea, Generalitat de 
Catalunya; Jordi Vaquer, director del CIDOB; Luis Cuesta, secretari general de Política de 
Defensa, Ministeri de Defensa d’Espanya. 
 
Organitza: CIDOB, Ministeri de Defensa i EU – Institute for Security Studies 
 
25 d’octubre de 2010. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
MONOGRAFIES 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
Articles de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha Kamel 
Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bell, Arslan 
Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, Mustafa Tag-
Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier Muñoz Castresana, 
Fidel Sendagorta, Eduard Soler i Lecha , Irene García 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/viii_seminario_internacional_de_segurida
d_y_defensa_en_el_mediterraneo_nuevos_escenarios_de_cooperacion 
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3.2.4 GUERRA I PAU AL SEGLE XXI: UN NOU  
MULTILATERALISME PER A UN MÓN MULTIPOLAR 
 
“Guerra i pau al segle XXI” és un cicle de debats d’alt nivell dedicats al paper d’Europa al 
món i les relacions internacional. Patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona, el seminari se 
celebra anualment des de 2002 amb la participació d’experts i personalitats de gran 
prestigi internacional.   
 
El 2010 el seminari es dedicà a “Un nou multilateralisme per a un món multipolar”. En el 
debat s’analitzà el rol de les noves potències mundials, així com els principals 
desafiaments i les amenaces comunes globals que té la comunitat internacional. En 
segon lloc, el debat fou dirigit a oferir possibles respostes encaminades a una millor 
governança mundial, a partir de la reforma de les grans organitzacions internacionals. 
 
Direcció: Narcís Serra, president del CIDOB  
Coordinació: Francesc Fàbregues, CIDOB 
 
Participants: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Shashi Tharoor, ministre d’Estat d’Afers 
Exteriors de l’Índia; Qin Yaqing, vicepresident executiu de China Foreign Affairs 
University de Beijing; Johanna Mendelson, associada sènior del Center for Strategic and 
International Studies de Washington; Funmi Olonisakin, investigadora sènior i directora 
del Departament de Conflictes, Seguretat i Desenvolupament del King’s College de 
Londres; Javier Solana, exsecretari general del Consell de la Unió Europea i alt 
representant de la Política Exterior i de Seguretat Comuna; Narcís Serra, president del 
CIDOB; Jordi Vaquer, director del CIDOB 
 
En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona 
 
16 de gener. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
3.2.5 FÒRUM DE DIÀLEG ESPANYA - ITÀLIA 
 
El Fòrum de Diàleg Espanya–Itàlia reuneix representants de la societat civil en una 
trobada anual que se celebra, des de 1999, alternativament a cada país. Gènova, 
Barcelona, Roma, València, Milà, Jaén–Granada, Verona, Toledo, Pisa i Madrid cedeixen el 
testimoni a Roma, que va acollir l’XI edició del Fòrum de Diàleg els dies 26 i 27 de 
novembre.  
El Fòrum, en el qual destacades personalitats de la societat civil poden discutir lliurement 
qüestions d’actualitat, es configura com un marc idoni per impulsar noves idees i 
iniciatives d’acció conjunta per als governs espanyol i italià.  
 
Els grups de treball de l’edició 2010 del Fòrum varen ser: 
 

 Itàlia i Espanya davant la crisi econòmica i financera 
 Itàlia i Espanya davant la crisi de la integració europea 
 Itàlia i Espanya davant la crisi demogràfica 

 
Presidència: Narcís Serra, Fundació CIDOB, i Enrico Letta, AREL. 
Coordinació: Jordi Vaquer, Fundació CIDOB, i Daniela Gini, AREL. 
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Participants italians: Giuliano Amato, president, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani; Vito Angelo Argento, president Ecotara; Franco Bernabè, director executiu, 
Telecom Italia; Alberto Biancardi, director general Cassa Conguaglio Settore Elettrico; 
Marco Bongiovanni, professor d’Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia; Mario Bova, director general pels Països d’Europa Ministeri d’Afers Estrangers; 
Enrico Bramerini, vicepresident Strategie Heliopolis; Lucio Caracciolo, director Limes; 
Giovanni Castellucci, director executiu, Autostrade per l’Italia Spa; Riccardo Cavallero, 
director general Libri Trade; Arnoldo Mondadori, editor; Giuseppe Cerroni, director 
general Comunicazione e Affari istituzionali Autogrill Spa; Pasquale Chiappetta, director 
Rapporti Istituzionali RCS MediaGroup; Mariantonietta Colimberti, responsable Ufficio 
Stampa e Pubblicazioni, Arel; Gianluca Comin, director Relazioni Esterne Enel Spa; 
Fulvio Conti, director executiu i director general Enel Spa; Stefano Conti, director Affari 
Istituzionali Terna Spa; Carlo Dell’Aringa, professor d’Economia Política, Università 
Cattolica di Milano; Gianfranco Fini, president de la Cambra de Diputats; Franco 
Frattini, ministre d’Afers Estrangers, Itàlia; Cesare Fumagalli, secretari general 
Confartigianato Imprese; Luigi Gambardella, vicepresident per les Relacions amb les 
Institucions Europees, Telecom; Italia Spa; Simonetta Giordani, responsable Rapporti 
Istituzionali Autostrade per l’Italia Spa; Piero Gnudi, Presidente Enel Spa; Antonio 
Golini, professor de Demografia, Università di Roma Sapienza; Franco A. Grassini, 
president Marche Capital; Paolo Guerrieri Paleotti, Vicepresidente Istituto Affari 
Internazionali; Roberto Guida, Direttore Luspio; Antonio Iodice, president Istituto di 
Studi Politici S. Pio V; Fiorella Kostoris, professor d’Economia Pública, Università di 
Roma Sapienza; Antonio Leone, vicepresident del la Cambra de Diputats i president del 
Grup parlamentari de col·laboració Italia-Espanya; Enrico Letta, president del Comitè 
Italià del Fòrum; Alfredo Macchiati, Mercados-Emi; Daniela Maggi Gini, director Arel; 
Rainer Masera, president del la Delegació Italiana CIG-Struttura di Missione; Torino-
Lione, Presidència del Consell de Ministres; Giampiero Massolo, secretari general 
Ministeri d’Afers Estrangers; Francesco Merloni, president Ariston Thermo; Alessandro 
Minuto Rizzo, senior Strategie Advisor Enel Spa; Ignazio Moncada, president Fata Spa; 
Giovanna Morelli Gobbo, professor de Política Econòmica, Università di Teramo; Giulio 
Napolitano, professor d’institucions de Dret Públic, Università Roma Tre; Andrea Paci, 
professor d’Economia i Gestió d’Empreses, Università degli Studi di Firenze; Gennaro 
Pieralisi, president Gruppo Pieralisi; Letizia Pizzi, responsable geogràfica del l’Area, 
Ufficio Affari Internazionali, Confindustria; Enzo Raisi, diputat; Giovanni Sabatini, 
director general Associazione Bancaria Italiana; Maria Teresa Salvemini Ristuccia, 
professora de Política Econòmica, Università di Roma Sapienza; Stefano Sannino, 
director general adjunt – D.G. Ampliació – Comissió Europea; Mario Sarcinelli, president 
Dexia Crediop Spa; Paolo Signoretti, president Heliopolis; Giuseppe Scognamiglio, 
head of Institutional & International Affairs Unicredit; Giuliano Tagliavini, managing 
partner Tagliavini e Partner Srl; Luigi Taranto, director general Confcommercio; Antonio 
Taverna, comissari extraordinari Gruppo Bancario Delta (Studio Antonio Taverna); 
Pasquale Terracciano, cap del Gabinet del ministre d’Afers Estrangers; Leonardo 
Visconti di Modrone, ambaixador d’Itàlia a Espanya; Giuseppe Zadra, secretari general 
Fondazione Istituto Luigi Einaudi; Giampaolo Zambeletti, vicepresident Unidad Editorial 
– Gruppo Rcs; Giorgio Zappa, director general Finmeccanica; Andrea Zoppini, professor 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 
 
Participants espanyols: Miguel Alonso Berrio, sotsdirector general de països de la Unió 
Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Miguel Antoñanzas, 
conseller delegat, EON, Francesc Badia, gerent, CIDOB, Valeriano Baillo, conseller 
Ambaixada d’Espanya a Itàlia; Raúl Bartolomé Molina, ministre conseller, Ambaixada 
d’Espanya a Itàlia; Meritxell Batet, portaveu de la Comissió Constitucional, Congreso de 
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los Diputados; Piero Bondesan, president Fiat Ibérica i president-conseller delegat Iveco 
España; Josep Borrell, president Institut Universitari Europeu; Anna Borrull, directora de 
Relacions Institucionals, CIDOB; Andrea Brentan, conseller delegat, ENDESA; Luis 
Calvo Merino, ambaixador d’Espanya a Itàlia; Narcís de Carreras, director de 
Desenvolupament Internacional, Gas Natural; Antón Costas, catedràtic d’Economia 
Política, Universitat de Barcelona i president del Consell Assessor d’ENDESA a Catalunya; 
Gabriel Elorriaga Pisarik, diputat PP, Congreso de los Diputados; Albert Esteve, 
investigador del Centre d’Estudis Demogràfics, UAB; Javier Fernández Cid, director 
general de Mapfre Internacional; Maria Jesus García, directora general de Comunicación 
Exterior, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Alejandra García-Fuertes, 
assessora de la ministra, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Antonio 
García Ferrer, conseller Ambaixada d’Espanya a Itàlia; Pedro Jesús Fernández, conseller 
Ambaixada d’Espanya a Itàlia; Joan Fuster, professor d’Història Contemporània a la 
Universitat Oberta de Catalunya i director acadàmic del Consorcio Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona; Ignacio Gil Lázaro, diputat PP, Congreso 
de los Diputados; Luigi Ingrosso, assessor fiscal, auditor de comptes de les Cambres de 
Comerç i Indústria Italianes; Trinidad Jiménez, ministra Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación; Carles Kinder, CEO, GTD, Ingeniería de Sistemas y de Software; 
Carlos López Blanco, director de l’Oficina Internacional Telefónica S.A.; Diego López 
Garrido, secretari d’Estat per a la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; Alfonso Lucini, director general de Política Exterior; José Luis Malo de 
Molina, director general del Servicio de Estudios, Banco de España; Iñigo Méndez de 
Vigo y Montojo, diputat del PPE, Parlament Europeu; Cristina Narbona, ambaixadora 
d’Espanya davant l’OCDE; Aldo Olcese Santonja, president, Coalición de Industrias 
Culturales y Audiovisuales de España; Pablo Olivera Massó, secretari general i del 
Consell d’Aldeasa; Emilio Ontiveros, conseller delegat, Analistas Financieros 
Internacionales; José María Palencia, conseller delegat d’Aldeasa; Enrique Panés, 
director, Real Academia de España a Roma; Jordi Pedret, portaveu adjunt a la Comisión 
de Exteriores, Congreso de los Diputados; Juan Pérez Calot, president d’Oto Melara 
Ibérica; Alvaro Renedo, vocal assessor per a afers parlamentaris, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación; Imma Riera Reñé, diputada de GC-CiU, Congreso de los 
Diputados; José Maria Robles Fraga, División Internacional, Banco de Santander; Álvaro 
Rodríguez Bereijo, president emèrit del Tribunal Constitucional; Beatriz Rodríguez-
Salmones, diputada del PP, Congreso de los Diputados; Àlex Sáez, vicepresident primer 
de la Comisión Mixta UE, Congreso de los Diputados; Eduard Sagarra, president, 
Associació Nacions Unides d’Espanya; Narcís Serra, presidente, CIDOB; Javier Solana, 
presidente d’Honor del CIDOB; Pedro Solbes, president del Consejo de Dirección de 
FRIDE; Anna Terrón Cusí, secretària d’Estat d’Immigración i Emigració, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración; Pedro de Torres, conseller Ambaixada d’Espanya a Itàlia; Darío 
Valcárcel, director, revista Política exterior; Raniero Vanni d’Archirafi, president Rcs 
Ibérica; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Blanca Vilà Costa, catedràtica de Dret 
Internacional Privat i directora de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, UAB; Jordi 
Xuclà, diputat de GC-CiU, Congreso de los Diputados. 
 
26 i 27 de novembre. Roma 
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3.2.6 FÒRUM DE JOVES INVESTIGADORS EN DINÀMIQUES 
INTERCULTURALS 
 
El Fòrum de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals és un espai interdisciplinari 
de trobada i de treball comú entre doctorands i investigadors que comparteixen 
reflexions, lectures, debats, seminaris de formació, recensions de llibres, etc.  
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
IV Training Seminar en Dinàmiques Interculturals: Formas-Otras. Saber, Narrar, 
Nombrar, Hacer.  
Organitzat per al 5-7 de desembre 2010, va ser ajornat a l'última setmana de gener per 
problemes de calendari dels ponents. L'objectiu d'aquesta quarta trobada va ser oferir un 
espai obert de discussió sobre i des de formes altres de pensar la realitat i actuar sobre 
ella: rutes diferents a les hegemòniques que ens permetin conèixer, nomenar, transformar 
el nostre context i relacionar-nos amb l'Altre. Així, convidem a reflexionar i dialogar: saber, 
nomenar/narrar i fer com a dinàmiques en constant exercici i emergència, creació i 
invenció de l'Altre, del local, del context com a desafiament global. 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participants: Boaventura de Sousa Santos, Wiskonsin-Medison University; Paula 
Meneses, Centro de Estudios Sociales Coimbra, Portugal; Ramón Grosfoguel, Berkeley 
University; Enrique Santamaria, Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
26-28 de gener de 2011. CIDOB 
 
 
MONOGRAFIES 
Cultura y Política ¿Hacia una democracia cultural? 
Articles de: Catarina Caetano, Giuliano Carlini, Sandro Busso, Paola Rivetti, Debora 
Bottani, Elisa Turno, Antar Francisco Martínez Guzmán, Ana Cristina Aguirre Calleja, 
Íñigo Sánchez Fuarros, Bianka Pires André, Menara Lube Guizardi, Rosanna Ariolfo, 
Andrea Avaria Saavedra, Judit Vidiella Pagès, Pei Chuan Wu, Rosario Radakovich, Herman 
Bashiron Mendolicchio, Celia Premat Katz, Marisela Montenegro, Sandra Fernández 
García, José R. Escobar John, Micaela A. Román Suxo, Luis Alfonso Herrera, Ramón 
Grosfoguel, Ricardo Alberto Pulido Carrasco, Caio Simoes de Araújo, Keina Raquel 
Espiñeira González 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/cultura_y_politica_hacia_una_democracia
_cultural 
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4. PROJECTES 
 
 

4.1 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 
Perfil de país: Federación Rusa 
 

 
 

 

Publicació que des de 1989 ofereix, any rere any, un 
seguiment sistemàtic de les relacions internacionals i 
de la política exterior espanyola. L’Anuario combina 
articles d’experts acadèmics amb annexos 
documentals i està estructurat en les tradicionals 
seccions de Conjuntura internacional, Europa, 
Relaciones exteriors d’Espanya i el Perfil de país, que 
cada any es dedica a un país d’especial interès per a la 
política exterior espanyola. Un extracte d’aquesta 
publicació s’edita també en anglès amb la intenció 
d’ampliar la difusió de l’única publicació que s’edita 
en el nostre país anualment dedicada a las relaciones 
exteriors d’Espanya i a les relacions internacionals. 

Articles de: Michael Cox, catedràtic de Relacions 
Internacionals, LSE; Renato Flôres, professor 
d’Economia, Fundação Getúlio Vargas; Werner 
Weidenfeld, director del Center For Applied Policy 
Research; Stefani Weiss, directora de l’Europe’s 
Future, Bertelsmann Stiftung; Nicolas Véron, 
investigador Sènior, Bruegel; Günther Maihold, 
director Adjunt, Institut Alemany de Política 
Internacional i Seguretat; José Luis Escrivà, 
economista en cap, Grupo BBVA; Mónica Correa, 
economista sènior, Servicio de Estudios Económicos, 
BBVA; Andrei Makarychev, director del Departament 
d’Investigació, Acadèmia d’Administració Pública 
Nizhny Novgorod; Alexander Gusev, professor 
associat, Nizhny Novgorod State Linguistic University; 
Manuel de La Cámara, diplomàtic. 
 
Amb el patrocini de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i l’AECID 
 
Coordinador: Francesc Fàbregues, coordinador de 
Projectes, CIDOB. 
 

 
 



 32 

4.2 ANUARIO ASIA PACÍFICO 
Edició 2010 
 
 Casa Àsia, CIDOB i el Real Instituto Elcano publiquen 

la sisena edició de l'anuari Àsia-Pacífic, una obra de 
referència dels estudis asiàtics en espanyol, que té 
com a principal objectiu presentar els principals 
esdeveniments que han tingut lloc a la regió durant 
l’any. Tot això s'acompanya de cronologies, mapes i 
un compendi de més de 200 indicadors estadístics, 
que converteixen aquesta publicació en una 
plataforma de reflexió sobre l'actualitat, que al seu 
torn, busca promoure la nova investigació acadèmica 
sobre aquesta regió emergent. En tant que eina de 
difusió, l’anuari ha sumat al suport paper i en línia, 
una nova versió digital en CD. 
 
Articles de: Henrique Altemani, Pontificia 
Universidad Católica de São Paulo; Shamsul AB, 
director de l’Institute of Ethnic Studies (KITA), 
Malàisia; Gilles Boquerat, Institute Français des 
Relations Internationales (IFRI); Pablo Bustelo, Real 
Instituto Elcano; Alfredo Crespo, Instituto de 
Estudios Riojanos (IER); Anoush Ehtereshami, 
School of Government and International Affairs, 
Universitat de Durham; Oriol Farrés, coordinador de 
l’Anuario Asia-Pacífico, CIDOB; Dru Gladney, Pomona 
College; David Kang, director del Korean Studies 
Institute, University of Southern California; Seonjou 
Kang, Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Corea; Norichika Kanie, Tokyo Institute 
of Technology (Japó) Kishore Mahbubani, degà de la 
Lee Kuan Yew School of Public Policy de la Universitat 
Nacional de Singapur; Aurèlia Mañé, directora de 
l’Observatori d’Àsia Central (OAC); Ashis Nandy, 
Center for the Study of Developing Societies, Índia; 
Fernando Reinares, Real Instituto Elcano; Ana 
Revenga, Banc Mundial; Xulio Ríos, director de 
l’IGADI; Pablo Rovetta, director per a Xina de 
Técnicas Reunidas; Jaime Saavedra, Banc Mundial; 
José Eugenio Salarich, director general de Política 
Exterior per a Àsia i Pacífic, MAEC; Chripa Schneller, 
ASEF; Paula Suárez Buitrón, Banc Mundial; Richard 
Wike, Pew Global Attitudes Project; Lanxin Xiang, 
Graduate Institute of International and Development 
Studies, Ginebra. 
 
Coordinador: Oriol Farrés, coordinador de Projectes, 
CIDOB. 
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4.3 ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2009 
La inmigración en tiempos de crisis 
 

 

Obra dirigida per Eliseo Aja, Joaquín Arango i Josep 
Oliver Alonso. 
 
Articles de: Eliseo Aja, catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat de Barcelona; Carmen 
Alemán Bracho, catedràtica E.U. de serveis socials de 
la UNED; Mario Alloza, Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (FEDEA); Brindusa Anghel, 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA); Joaquín Arango, catedràtic de Sociologia de 
la Universidad Complutense de Madrid; Héctor 
Cebolla Boado, professor ajudant del Departament 
de Sociologia II de la UNED; María Díaz Crego, 
professora ajudant de la Universidad de Alcalá; 
Andreu Domingo i Valls, sotsdirector del Centre 
d’Estudis Demogràfics, UAB; Jean-Christophe 
Dumont, economista sènior, Divisió de Migracions 
Internacional, OCDE; Gabriel Ferragut Ensenyat, 
professor associat del departament d’Economia i 
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra; Javier 
García Roca, catedràtic de Dret Constitucional de la 
Universidad Complutense de Madrid; Ignacio García 
Vitoria, doctor en Dret Constitucional de la 
Universidad Complutense de Madrid; Jean-Pierre 
Garson, cap de la Divisió de Migracions 
Internacional, OCDE; Guillem López i Casasnovas, 
catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu 
Fabra; José Antonio Montilla Martos, catedràtic de 
Dret Constitucional de la Universidad de Granada; 
Andreu Olesti Rayo, catedràtic de Dret Internacional 
Públic de la Universitat de Barcelona; Josep Oliver 
Alonso, catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; Joaquín Recaño 
Valverde, investigador associat del Centre d’Estudis 
Demogràfics, UAB; José Luis Rodríguez Candela, 
professor associat de Dret Penal de la Universidad de 
Málaga; Pablo Santolaya Machetti, Catedràtica de 
Dret Constitucional de la Universidad de Alcalá; Pablo 
Vázquez, Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA). 
 
Publicació editada per: Diputació de Barcelona, 
Fundació Jaume Bofill, Fundación Ortega y Gasset, 
Institut de dret Públic, Unicaja i CIDOB. 
 
Coordinador: Francesc Fàbregues, coordinador de 
Projectes, CIDOB. 
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4.4 OBSERVATORI SOBRE ALGÈRIA 
 
 

 

L'Observatori Algèria és un 
projecte de CIDOB i Casa 
Mediterráneo, amb el suport de 
l’AECID per abordar el coneixe-
ment d'un país proper i poc 
conegut a Espanya. L'objectiu 
principal de l'Observatori és 
potenciar l'acostament entre 
Algèria i Espanya.  
Des d'aquest punt de partida, 
l'Observatori pretén ser:  
 
(1) Un portal informatiu de 
referència sobre Algèria a Espanya i 
per al públic hispanoparlant en 
general.  
 
(2) Una plataforma que permeti 
que la societat algeriana parli de si 
mateixa.  
 
(3) Un marc permanent per a la 
investigació, el debat i l'especialit-
zació a Algèria. En definitiva, un 
lloc de discussió, de trobada i de 
creació de sinergies entre totes 
aquelles persones i institucions 
interessades en la regió, en 
contacte amb les principals xarxes 
internacionals que treballen sobre 
Algèria. 
 
 

www.observatorioargelia.org 
 
Coordinador: Alvise Vianello, 
investigador, CIDOB 
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5. LÍNIES DE TREBALL 
 
 
D’acord amb el Pla Director 2010-2013, CIDOB treballa amb tres línies de treball. 
Aquestes línies no són departaments amb personal atribuït i un funcionament autònom, 
sinó eixos de continguts que ajuden a estructurar les activitats de documentació, recerca i 
debat per tal de complir la missió del CIDOB. 
 
 

5.1 PERSONES I FRONTERES  
 
En el món globalitzat, les fronteres – tant les fronteres entre estats com les barreres entre 
societats i cultures – no només no desapareixen sinó que són una realitat que 
experimenten de manera directa, i a vegades molt dramàtica, les persones en la seva vida 
diària. L’objectiu d’aquesta línia és analitzar aquesta interrelació i proposar elements de 
reflexió que contribueixin a reduir els efectes negatius de les fronteres de tota mena sobre 
la vida de les persones . Per això CIDOB treballa en els següents àmbits: 
 

 Dinàmiques Interculturals 
 Migracions 
 Conflictes 

 

5.1.1 LA POLÍTICA EUROPEA D’IMMIGRACIÓ  
 
CONTINGUT DE LA LÍNIA DE RECERCA 
L’any 2010 marca l’inici del Programa d’Estocolm, la nova agenda quinquennal per a la 
creació d’un Espai europeu de Llibertat, Seguretat i Justícia, en un nou context 
institucional fruit de l’aprovació del Tractat de Lisboa. La implementació del Pla d’Acció 
del Programa d’Estocolm, la primera avaluació del Pacte Europeu d’Immigració i Asil i el 
desenvolupament de l’enfocament global en la política europea d’immigració de la Unió 
Europea, són alguns dels reptes. La crisi econòmica i la vinculació de la política 
d’immigració a les polítiques d’ocupació, però també a les polítiques socials i exteriors de 
la Unió, són altres temes que també mereixen una especial atenció. L’objectiu de la línia 
és promoure el debat i la prospectiva sobre els instruments i accions que conformen el 
desenvolupament de la política europea d’immigració, prestant especial atenció al paper 
de la Presidència espanyola en aquest procés. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERCA DE LES PERSONES 
 
Politiques de diversitat en les organismes públics i privats  
Les polítiques de diversitat, tot i que prioritàries a l’Agenda Europea, continuen treballant 
amb un concepte ampli i vague. El Programa d’Estocolm adopta com a lema per a la UE 
el de “Units en la diversitat”; aquesta diversitat fa referència tant a la riquesa que resulta 
de la diversitat cultural entre els Estats membres com també a la diversitat cultural i la 
tolerància que existeix dins de la societat. Aquesta línia de recerca busca en primer lloc 
analitzar l’àmplia gamma de dinàmiques de diversitat, amb aquelles relacionades amb la 
immigració, com amb la religió, llengua, sexe, cultura, nacionalitat, etc. En segon lloc, 
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està interessada a desenvolupar un marc d’investigació per definir, analitzar i avaluar com 
la tolerància s’expressa en polítiques de diversificació.  
 
Coordinació: Ricard Zapata-Barrero (GRITIM-UPF) i Elena Sánchez-Montijano (CIDOB) 
 
 
La política de liberalització de visats a la Unió Europea 
La Unió Europea ha dissenyat diverses mesures per tal de facilitar l’ingrés i la mobilitat 
dels nacionals de tercer països, els quals, tradicionalment, necessitaven un visat per 
poder ingressar a la Unió. Tanmateix, aquesta política és lluny de ser coherent i 
sistemàtica, ja que existeixen opinions contradictòries dels diferents Estats respecte als 
interessos i les potencials conseqüències d’aquestes polítiques migratòries.  
Aquesta línia de recerca busca conèixer i analitzar les diferents perspectives dels Estats 
membres tant a la iniciativa destinada a facilitar la llibertat de circulació dels nacionals 
dels països dels Balcans occidentals, com a la possibilitat d’una obertura al països del 
Mediterrani.  
 
Coordinació: Equip d’investigadors del CIDOB 
 
 
Migració en el context de les relacions entre la Unió Europea i Amèrica Llatina i el 
Carib 
Actualització de l’Estudi per a la Comissió d’Exteriors del Parlament Europeu que recull, 
en primer lloc, una visió general de les dinàmiques migratòries entre les dues regions i 
analitza les respostes polítiques per la gestió d’un fenomen amb repercussions rellevants, 
tant per a les societats de destí, com per als països de origen. Seguidament, s’ofereix una 
panoràmica dels marcs de cooperació internacional, regional i bilateral a Amèrica Llatina i 
una anàlisi dels principals instruments de la política migratòria europea i la seva aplicació 
a Amèrica Llatina i el Carib, així com de la coherència d’altres polítiques relacionades. 
Finalment s’analitzen les bases del recent iniciat diàleg polític estructurat entre la UE i 
Amèrica Llatina i el Carib en matèria de migracions. En base a aquesta anàlisi es fan 
recomanacions i propostes d’acció específiques per tal de donar suport als treballs del 
Grup de Treball per les Migracions de l’Assemblea Parlamentaria EuroLat. 
 
Direcció: Anna Ayuso, investigadora principal CIDOB i Gemma Pinyol, investigadora 
principal CIDOB. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Presentació de l’Anuario de la inmigración edició 2009 
 
Les conseqüències de l'actual crisi econòmica mundial sobre els fluxos migratoris a 
Espanya i sobre les polítiques que tenen per objecte el fenomen migratori van ser els 
principals temes d'anàlisi durant la presentació de l'anuari, que ofereix un enfocament 
multidisciplinari de caràcter sociològic, econòmic i jurídic. Durant l'acte la secretària 
d'Estat d'Immigració i Emigració, Consuelo Rumí, va esmentar els canvis que la crisi 
econòmica ha provocat en els fluxos migratoris, destacant la gran caiguda d'immigrants 
contractats en els últims dos anys a Espanya. Per la seva banda els catedràtics Eliseo Aja, 
Joaquín Arango i Josep Oliver, directors de la publicació, van dedicar les seves 
intervencions al mercat de treball i a la integració dels immigrants. 
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Participen: Consuelo Rumí, secretària d’Estat d'Immigració i Emigració; Jesús Sánchez 
Lambas, secretari general de la Fundación José Ortega y Gasset; Carmen Claudín, 
directora d’Investigació del CIDOB i els catedràtics Eliseo Aja, Joaquín Arango i Josep 
Oliver, directors de la publicació. 
 
13 de gener. Fundación José Ortega y Gasset, Madrid 
 
 
Building a European Immigration Policy: What Can National, Regional and Local 
Authorities Do? When and How? 
Aquest seminari va tractar els principals punts senyalats pel Programa d’Estocolm i va 
examinar, en concret, els instruments jurídics i les accions de lluita contra la immigració 
irregular i el tràfic d’éssers humans. Al llarg del seminari es va buscar identificar què 
implica una bona política d’integració mitjançant l’examen dels problemes polítics, cívics 
i socioeconòmics relacionats amb la integració dels immigrants. Es van estudiar les 
estructures nacionals i els processos de presa de decisions sobre la immigració, així com 
la manera de crear sinergies positives entre tots els actors involucrats en el procés. El 
seminari va consistir en una barreja de presentacions, discussions i tallers que van buscar 
estimular la participació activa i l’intercanvi sobre les pràctiques polítiques.  
 
Coordinació: Miriam Escolà, Programme Organiser (EIPA-ECR) 
 
Participants: Javier Sánchez Cano, director, European Institute of Public Administration 
- European Centre for the Regions (EIPA-ECR); Katerina-Marina Kyrieri, lecturer, 
European Policies Unit, European Institute of Public Administration (EIPA); David Moya, 
professor de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona; Celia Díaz, Facultat de Dret, 
Universitat de Barcelona; Tatjana Napolitano, e-Laborando partner in the project 
BrainNetworking (Aeneas Programme); Xavier Aragall, European Institute of the 
Mediterranean; Sergio Carrera, head of Section & research fellow Justice and Home 
Affairs, Centre of European Policy Studies, Brussel·les; Jackie Eveleigh, senior European 
Policy Officer, East of England European Partnership, ERLAI Network, Brussel·les; Pablo 
López Pietsch, assessor sobre Afers Internacionals, Secretaria d’Estat de Inmigración i 
Emigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid. 
 
Organitzen: Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA) i Centre Europeu de les 
Regions (EIPA-CER), amb la col·laboració del CIDOB. 
 
31 de maig. CIDOB. 
 
 
Diversitat i Tolerància a Europa: les polítiques en les institucions i organitzacions 
públiques i privades 
Les polítiques de diversitat, tot i que prioritàries a l’Agenda Europea, continuen treballant 
amb un concepte ampli i vague. El Programa d’Estocolm adopta com a lema per a la UE 
el de “Units en la diversitat”; aquesta diversitat fa referència tant a la riquesa que resulta 
de la diversitat cultural entre els Estats membres com també a la diversitat cultural i la 
tolerància que existeix dins de la societat. El Seminari GRITIM / UPF-CIDOB es va centrar 
en l’estudi de l’àmplia gamma de dinàmiques de diversitat, amb aquelles relacionades 
amb la immigració, com amb la religió, llengua, sexe, cultura, nacionalitat, etc. Es tracta 
d’analitzar les respostes concretes a la diversitat. El Seminari tingué per objecte obrir un 
ampli debat científic, polític i social sobre la gestió de la diversitat al sector públic i a les 
organitzacions privades. En particular, està interessat en promoure un marc 
d’investigació per definir, analitzar i avaluar com la tolerància s’expressa en polítiques de 
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diversificació. Durant el Seminari es tractaren tres dimensions, principalment: les 
polítiques de diversitat en sectors públics i privats, els models d’incorporació de la 
diversitat i les polítiques de diversitat a nivell subnacional.  
 
Coordinació: Ricard Zapata-Barrero (GRITIM-UPF) i Elena Sánchez-Montijano (CIDOB) 
 
Participants: Ricard Zapata, GRITIM - Universitat Pompeu Fabra; Jan Rath, IMES - 
Universitat d’Amsterdam; Anna Bocchino, University Federico II of Napels, Seville 
University; Anne R. van Ewijk, GRITIM - Universitat Pompeu Fabra, MPI-MMG; Sikunder 
Ali Baber, Universitat Autònoma de Barcelona; Fernando Barbosa Rodriguez, Cidalia 
Diversity Consultancy; Marta Muñiz Ferrer, Universidad Pontificia Comillas; Camil T. 
Ungureanu, Universitat Pompeu Fabra; Lasse Thomassen, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Universitat de Londres; Ilke Adam, IES - Vrije Universiteit Brussel; 
Maria del Mar Griera, Universitat Autònoma de Barcelona; Petra Stienen i Gerd Junne, 
BMC management consultants i Universitat d’Amsterdam; Pedro Coduras, director 
general d’Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Gobierno de Aragón; Oriol Amorós i 
March, secretari d’Immigració, Govern de Catalunya; Jan Rath, IMES, Universitat 
d’Amsterdam; Ricard Zapata-Barrero, GRITIM, Universitat Pompeu Fabra; Jordi Vaquer 
i Fanés, director del CIDOB. 
 
Organitzen: GRITIM-UPF, Grup Interdisciplinari d’Investigació en Immigració de la 
Universitat Pompeu Fabra i CIDOB. 
 
22 de setembre. CIDOB. 
 
 
La Unió Europea està preparada per afrontar la seva política de liberalització de 
visats? 
La Unió Europea ha dissenyat diverses mesures per tal de facilitar l’ingrés i la mobilitat 
dels nacionals de tercer països, els quals, tradicionalment, necessitaven un visat per 
poder ingressar a la Unió. Tanmateix, aquesta política és lluny de ser coherent i 
sistemàtica, ja que existeixen opinions contradictòries dels diferents Estats respecte als 
interessos i les potencials conseqüències d’aquestes polítiques migratòries.  
La conferència-debat de l’Alexandra Stiglmayer, analista sènior i fundadora del think tank 
European Stability Initiative (ESI) de Bèlgica, es va centrar en el treball realitzat per l’ESI 
respecte el projecte “Schengen White List”, iniciativa destinada a facilitar la llibertat de 
circulació dels nacionals dels països dels Balcans occidentals. D’aquesta manera, es va 
posar èmfasi especial en les diverses postures existents dins del mateix àmbit de la Unió 
Europea, en relació als processos de liberalització de visats.  
 
Organitzen: CIDOB, en col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona. 
 
2 de novembre. CIDOB.  
 

 
VIII Seminari Immigració i Europa. La gestió de la convivència, en crisi? 
El debat sobre la diversitat cultural, en general, i sobre la immigració, en particular, 
il·lustra com Europa s’imagina el seu propi futur i la seva relació amb la resta del món. 
Així doncs, ens trobem davant d’un debat les ramificacions del qual defineixen un 
projecte comú de societat. En la definició d’aquest projecte comú de societat ens podríem 
preguntar, per exemple, quin és el significat de les discussions sobre la identitat nacional i 
la prohibició del burca a França, la prohibició dels minarets a Suïssa, la problemàtica 
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generada en alguns municipis catalans i espanyols sobre l’empadronament, l’ús del vel, 
etc. Altres preguntes que sorgeixen són: l’existència de diferents costums i símbols propis 
d’identitat fan que la convivència pugui esdevenir conflictiva? O bé, a quins reptes han de 
fer front els gestors públics? I tot això, cal tenir-ho present, contextualitzat en un moment 
de greu crisi econòmica. En aquest VIII Seminari d’Immigració i Europa es pretén 
reflexionar sobre els reptes que la convivència està generant en les nostres societats i 
compartir experiències i bones pràctiques que sorgeixen des de la gestió de la diversitat 
per part, molt especialment, de les administracions locals. L’objectiu, doncs, és generar 
instruments útils de gestió pública que els reptes d’una nova ciutadania exigeixen 
actualment. 
 
Coordinació: Fabien Pelissier, Fundació ACSAR i Elena Sánchez-Montijano, CIDOB 
 
Participants: Anna Terrón, secretària d’Estat d’Immigració i Emigració, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración; Imma Moraleda, presidenta delegada Àrea d’Igualtat i Ciutadania, 
Diputació de Barcelona; Pere Navarro, president Fundació ACSAR; Narcís Serra, 
president del CIDOB; Daniel de Torres, comissionat de l’Alcaldia per a la Immigració i el 
Diàleg Intercultural, Ajuntament de Barcelona; Iolanda Pineda, alcaldessa de Salt; 
Stéphane Lathion, president del Grup d’Investigació sobre l’Islam, Suïssa; José María 
Contreras, sotsdirector general de Relacions amb les Confessions, Ministerio de Justicia; 
Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia Social, director de l’Instituto Universitario de 
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) i del Programa 
Migració i Multiculturalitat de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Aguiar 
González, científic titular del CSIC, vicedirector acadèmic de l’Institut d’Estudis Socials 
Avançats (IESA); Odón Elorza, alcalde de Sant Sebastià; Josep Ramoneda, director del 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; Teresa Llorens Carbonell, coordinadora 
Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Diputació de Barcelona; Jessica Hope, “Peacemaker: All 
People, All Communities”, Manchester, Regne Unit; Diana Altun, “Family Mentoring For 
Migrants: MEMI”, Bremen, Alemanya; Miquel García, “ULISES: un dispositiu d’inserció 
sociolaboral per a nouvinguts extracomunitaris”, Granollers; Gemma Miñarro, “Projecte 
Senderos. Inserció de famílies immigrants en l’àmbit rural”, CEPAIM, Madrid; Juli Ponce, 
Jurista, professor titular de Dret Administratiu i acreditat per a catedràtic, Universitat de 
Barcelona; Josep Maria Lahosa, director de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de 
Barcelona; Marco Aparicio Wilhelmi, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat 
de Girona; Barbara Schramkowski, professora associada de la Universitat Catòlica i 
Treballadora de Càritas, Freiburg, Alemanya; Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia 
Social, director de l’Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y 
Desarrollo Social (IMEDES) i del Programa Migració i Multiculturalitat de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
Organitzen: CIDOB, Fundación ACSAR i Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona. 
 
16 de desembre. Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona. 
 

 
VIATGES I ESTADES 
 
Estada d’Elena Sánchez Montijano al Center on Migration, Policy and Society, Universitat 
d’Oxford, com a investigadora visitant. Juliol-octubre 2010. 
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PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
AFERS INTERNACIONALS 
Revista CIDOB d’afers Internacionals: N.º 91. “El Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia de la UE. Un balance entre presidencias españolas (2002-2010)”. Coords.: 
Rut Bermejo y Javier Argomaniz. 
 
Articles de: Rut Bermejo, Leticia M. Delgado, Ana Mar Fernández Pasarín, Pablo Acosta 
Gallo, Javier Argomaniz, Antonio M. Díaz Fernández, Óscar Jaime Jiménez y Lorenzo 
Castro Moral, Mariano Andrés Guida, Massimo Di Ricco. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_espacio_de_liberta
d_seguridad_y_justicia_de_la_ue_un_balance_entre_presidencias_espanolas_2002_2010 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 57. "Cuando la xenofobia dirige la acción política". Gemma Pinyol, 
investigadora principal del CIDOB. 3 de febrero de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/migraciones/cuando_la_xenofobia_dirige_la_accion_politica 
 
Opinión CIDOB, n.º 55 "Las contradicciones de la política de integración alemana", 
Tatiana Ticona Salazar, asistente del Programa Migraciones, CIDOB. 12 de enero de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/migraciones/las_contradicciones_de_la_politica_de_integracio
n_alemana 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Sèrie Migracions 
Autoridades locales y regionales en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: ¿Hacia 
una estrategia de multigobernanza para el Programa de Estocolmo? Sergio Carrera 
(CEPS) y Gemma Pinyol (CIDOB) 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/autoridades_locales_y_regionales_e
n_el_espacio_de_libertad_seguridad_y_justicia_hacia_una_estrategia_de_multigobernanza_para_el_program
a_de_estocolmo 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Sèrie Migracions 
Stefan Möhl. The Same But Different? Codevelopment policies in France, Germany, 
Spain and the institutions of the European Union from a comparative perspective.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/the_same_but_different_codevelop
ment_policies_in_france_germany_spain_and_the_institutions_of_the_european_union_from_a_comparativ
e_perspective 
 
 
MONOGRAFIES 
Anna Ayuso y Gemma Pinyol [eds.]. Inmigración Latinoamericana en España. El estado 
de la investigación. Interrogar la actualidad, n.º 29 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/inmigracion_latinoamericana_
en_espana_el_estado_de_la_investigacion 

 
 
Configurando el perfil normativo de la Unión Europea: un marco para la migración y las 
fronteras 
Articles de: Ricard Zapata-Barrero, Sarah Wolff, Nelson Mateus, Claus-Jochen Haake, 
Tim Krieger and Steffen Minter, Diego Acosta, Antía Pérez, Elisa Fornalé, Monika 
Weissensteiner, Sílvia Morgades  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/configurando_el_perfil_normativo_de_la_
union_europea_un_marco_para_la_migracion_y_las_fronteras 
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ALTRES 
 
Base de dades producció institucional UE en matèria d’immigració. Projecte pilot 
El Tractat d’Amsterdam (1999) reafirmava la voluntat europea de construir una àrea de 
llibertat, seguretat i justícia entre els Estats membres, que garantís la lliure circulació de 
persones i que implementés, amb aquest objectiu, les mesures apropiades per a la gestió 
de fronteres exteriors, de l’asil i la immigració, entre d’altres. En aquest context, les 
institucions europees han generat un elevat nombre de documents sobre instruments i 
polítiques relatives a immigració, integració i asil. L’objectiu d’aquesta base de dades, 
desenvolupada amb la col·laboració i el suport de la Secretaria per a la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya, és facilitar l’accés a aquesta documentació, permetent una cerca 
refinada amb descriptors temàtics i geogràfics, que permetin una millor interacció amb la 
documentació que produeixen les institucions comunitàries. 
 
http://62.97.118.250/polmigra/index.asp 
 

 
PARTICIPACIONS 
Anna Ayuso “Migracions en el context de las Relaciones UE-AL” presentació davant el 
grup de Migracions de EUROLAT, Brussel·les, 27 de gener de 2010.  
 
Elena Sánchez Montijano. “Políticas migratorias y de intercambios humanos. La 
regulación de flujos como herramienta para el codesarrollo” al Foro de Estudios 
Europeos. “Influencia de la presidencia española de la UE en las relaciones Unión 
Europea – Rusia”. Córdoba. Abril 2010. 
 

Anna Ayuso. “Reptes per la Governança de les Migracions entre la UE-AL” a les 
jornades “Altra Mirada a les relacions Europa-Amèrica Llatina organitzades per AESCO, 
FENADES, CODEIM Ayuntamiento de Alcorcón i FEDEAR, Madrid, 14 de maig de 2010. 
 
Anna Ayuso. “Mecanismes de control del creuament de les fronteres exteriors: 
l’experiència europea” i “Avaluació de Polítiques Públiques de control migratori a 
través de l’ús d’indicadors de progrés: l’experiència MIPEX”, al XXI Curso 
Internacional de Derechos Humanos, organitzat per la Comissió Andina de Juristes, la 
AECID i la OIM a Cartagena de Indias, Colòmbia, 8 a 11 de juny de 2010. 
 
Anna Ayuso. “El diàleg sobre migracions entre la UE i ALC”, al Congrés Internacional 
CEISAL Independències – Dependències - Interdependències Université de Toulouse-Le 
Mirail, 30 juny-3 de juliol 2010. 
 
Anna Ayuso “Fluxos humans i de capital entre Europa i Amèrica Llatina. El cas de les 
migracions andines a Espanya” al seminari “Esperit emprenedor, responsabilitat social 
corporativa i crisi econòmica: el nou escenari de la immigració llatinoamericana a 
Espanya”, organitzat per la Cambra de Comerç de Perú a Espanya, l’Instituto 
Interuniversitario de Iberoamérica i CIDOB, Barcelona, 14-15 de setembre de 2010. 
 
Anna Ayuso. “Les migracions entre la UE i ALC. Instruments per al diàleg i la 
cooperació.” Seminari Internacional sobre les Relacions UE-Amèrica, organitzat per la 
Universidad de Zaragoza i Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, 
Saragossa, 25 a 27 d’octubre 2010. 
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5.1.2 GESTIÓ DE FRONTERES  
 
Malgrat que els Estats membres són els responsables últims del control de les seves 
fronteres territorials, en els darrers anys s’ha avançat considerablement en el 
desenvolupament de mecanismes i instruments que facilitin la coordinació i la 
cooperació europea en la gestió de les fronteres exteriors. L’objectiu d’aquesta línia de 
treball és analitzar els diferents instruments que la Unió Europea està desenvolupant per 
gestionar les fronteres exteriors, avaluant-ne la seva eficiència i oportunitat política en 
relació a tercers països. En aquest sentit, es prestarà especial atenció a la política europea 
de visats. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 

 
Migrations and borders in the European Union. Projecte: Teoría Política de las 
Fronteras: Políticas y movimiento de personas en el Euromediterráneo (2008-2011).  
En els últims anys, la investigació sobre migracions s’ha vist confrontada per profundes 
transformacions en la definició de fronteres, en un context d’ampliació de la Unió 
Europea. Aquesta recerca té com objectiu abordar tant els aspectes institucionals com 
normatius de les polítiques de migració i fronteres impulsades per la Unió Europea i els 
seus Estats membres. La idea és desenvolupar un marc d’investigació que examini la 
relació entre les respostes ofertes pels sistemes migratoris al continent, així com 
l’emergència d’una definició de frontera exterior de la Unió Europea. Ministerio de Ciencia 
e Innovación. CSO 2008-02181/CPOL. Dep. Ciències Polítiques, UPF. 
 
Investigador principal: Ricard Zapata-Barrero 
 
Altres investigadors: Elena Sánchez-Montijano (CIDOB), Gemma Aubarell (Fund. 
Euromediterrània A. Lindh, Alexandria, Egipte), Xavier Aragall (Prog. Migraciones, 
Temed), Leticia Delgado (Dep. Derecho Público I y Ciencia Política, URJC), Francina 
Esteve (Dep. Dret Intern. Públic, UdG), Xavier Ferrer – Dep. Geografia, UAB), Ruth 
Ferrero – Dep. Ciencia Política, UCM), Mariona Illamola – Dep. Dre Intern. Públic, UdG), 
Gemma Pinyol (Ministerio de Trabajo e Inmigración), Jonathan Zaragoza (PhD student, 
Dep. Ciències Polítiques i Socials, UPF). 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Las fronteras como espacios sociales, políticos, económicos y simbólicos  
Amb motiu de la presentació del llibre: Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la 
movilidad internacional, María Eugenia Anguiano i Ana María López Sala (eds.), Icària 
editorial i CIDOB organitzaren el debat sobre les fronteres com a espais socials, polítics, 
econòmics i simbòlics.  
 
Participen: Ricard Zapata Barrero, Universitat Pompeu Fabra; Maria Eugenia 
Anguiano, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana; Blanca Garcés Mascareñas, 
Universitat Pompeu Fabra; Ana María López Sala, CSIC; i Elena Sánchez-Montijano, 
CIDOB.  
 
Organitzen: Icària editorial i CIDOB 
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PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
MONOGRAFIES 
Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional 
María Eugenia Anguiano y Ana María López Sala (eds.) CIDOB-Icària Editorial 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/migraciones_y_fronteras_nuevos_contorn
os_para_la_movilidad_internacional 
 
 

5.1.3 LA GOVERNABILITAT DE LES MIGRACIONS: LA DIMENSIÓ 

LOCAL I REGIONAL  
La necessitat de polítiques públiques eficaces per gestionar el fenomen migratori s’ha 
convertit en una prioritat no només en l’escenari europeu, sinó també en altres àmbits de 
cooperació regional. L’existència de sistemes migratoris distints permet analitzar, des 
d’una perspectiva comparada, quins són els elements necessaris per fomentar i 
promoure el diàleg regional i interregional en matèria migratòria. Els vincles entre 
països/regions d’origen, destí i trànsit migratori s’esdevenen així un dels principals 
elements d’atenció d’aquesta línia de treball. 
 
Per altra banda, la imbricació de les polítiques de gestió de fluxos amb les polítiques 
d’integració o dels instruments vinculats al control de fronteres i al mercat de treball, 
posen en evidència la importància de la dimensió local i regional en el desenvolupament 
de les polítiques migratòries. La distribució de competències en els propis estats o en 
marcs supranacionals com el de la Unió Europea té un impacte notable en el 
desenvolupament de les polítiques d’immigració, un dels elements al qual es vol prestar 
atenció en aquesta línia de treball. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIÓ I RECERCA DE LES PERSONES 
 
Discurs polític i comportament electoral davant la immigració 
Les eleccions catalanes del 28 de novembre de 2010 han obert una nova situació a 
explorar i estudiar donat que un dels temes prioritaris de la campanya electoral a 
Catalunya va ser el fenomen de la immigració en un context de crisi econòmica mundial. 
En aquesta línea de treball hem buscat fer una lectura de les eleccions, des del punt de 
vista del comportament electoral i des de l’anàlisi del discurs dels partits. En definitiva 
s'ha tractat d'analitzar l’impacte de les actituds i opinions cap a la immigració en el 
comportament electoral i la possible expansió al context espanyol en les futures eleccions. 
 
Coordinació: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB 
 
 
Immigració Llatinoamericana a Espanya. L'estat de la investigació 
Al llarg dels últims anys, Espanya s’ha convertit en un dels destins privilegiats de 
l’emigració llatinoamericana. Paral·lelament, els emigrants d’aquests països es 
consolidaven com a origen principal de la immigració extracomunitària a Espanya, 
superant per primera vegada l’any 2005 als nacionals procedents dels països del nord 
d’Àfrica o de l’est europeu. Tot això ha posat de manifest la necessitat de disposar 
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d’informacions i estudis de qualitat que ajudin a la presa de decisions sobre bases sòlides 
i adaptades al context local però que, a la vegada, tinguin en compte les experiències 
nacionals i internacionals. Aquesta recerca, fruit d’un seminari homònim celebrat al 
CIDOB, pretén examinar l’estat de les investigacions obertes al voltant dels principals 
aspectes relacionats amb aquests fluxos migratoris, centrant el punt de mira tant en els 
països d’origen com a les societats d’acollida. Els diferents aspectes de les polítiques 
migratòries, la dimensió econòmica dels processos migratoris, la inserció al mercat de 
treball o els efectes sobre la cohesió social i les relacions familiars són alguns dels temes 
presents en els articles que firmen reconeguts experts en aquests àmbits.  
 
Coordinadores: Anna Ayuso i Gemma Pinyol, investigadores principals del CIDOB 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 

Taller: Gestionar la integració: relacions ètniques i xenofòbia 
El referèndum suís per a prohibir els minarets als centres de culte musulmans, el debat 
francès sobre la identitat nacional i també el debat francès sobre la prohibició dels 
burques als llocs públics han plantejat l’eterna qüestió sobre la fòbia creixent contra 
l’islam a Europa. Però, es tracta d’una fòbia contra l’islam o, com apunten alguns experts, 
d’una estigmatització generalitzada dels estrangers i immigrants? A les últimes dècades 
hem assistit a actes de racisme i xenofòbia com expressions orquestrades per 
organitzacions d’extrema dreta. Però, recentment, en aquests temps de crisis, els països 
europeus s’enfronten a un debat realment crucial sobre l’autèntic significat de la 
integració com a procés bilateral.  
 
Participants: Juan Díez Medrano, Universitat de Barcelona – IBEI; Ruud Koopmans, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung; Ricard Zapata-Barrero, Universitat 
Pompeu Fabra. 
 
27 de gener. CIDOB. 
 
 

Immigració, discurs polític i comportament electoral. Catalunya en perspectiva 
comparada 
Un dels temes prioritaris de la campanya electoral del 28 de novembre a Catalunya va ser 
el fenomen de la immigració en un context de crisi econòmica mundial. Aquest seminari 
pretenia, d’una banda, fer una lectura de les eleccions, des del punt de vista del 
comportament electoral i des de l’anàlisi del discurs dels partits. És a dir, es tractava de 
realitzar una aportació a un debat propi de l’acadèmia. D’altra banda, es pretenia conèixer 
de la mà dels principals actors implicats, els partits polítics, com pretenen construir el 
seu discurs i, alhora, fer un debat en torn al fenomen migratori.  
 
Coordinació: Elena Sánchez-Montijano, investigadora del CIDOB 
 
Participants: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Elena Sánchez-Montijano, 
investigadora CIDOB; Ricard Zapata-Barrero, Universitat Pompeu Fabra; Sergi Pardos-
Prado, Oxford University; Carmen Claudín, directora d’Investigació, CIDOB; María Rosa 
Fortuny, responsable sectorial Immigració, CIU; Teresa Llorens, delegada sectorial 
d’Immigració i Integració, PSC; Susana Clerici Lopez, secretaria Àrea d’Immigració, PP; 
Oriol Amorós, president de la Federació de Barcelona, ERC; Juan Carlos Villamizar, 
representant d’ICV; Juan Díez Nicolás, catedràtic emèrit de Sociologia, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
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Organitzen: CIDOB, amb la col·laboració de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona. 
 
15 de desembre. CIDOB. 
 
 

Cicle de Conferències del Màster en Gestió de la Immigració, UPF-CIDOB  
Aquest cicle de conferències, organitzat en el marc del Màster en Gestió de la Immigració 
de la UPF, compta amb el patrocini de la Secretaria per a la Immigració del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de 
l’IEMED i el CIDOB. L’objectiu d’aquest cicle és el de proporcionar elements descriptius i 
d’anàlisi que ajudin a entendre els reptes que suposa la governabilitat de les migracions 
en diferents escenaris geogràfics.  
 

 “Eastern Europe Migration Systems” 
Jobst Koehler, responsable d’Investigació de la OIM. 14 de gener. 

 
 “Music and Political Action: the cases of immigrants and ethnic minorities in a 

comparative perspective” 
Marco Martiniello, director d’Investigació del CNRS, Universitat de Liège. 11 de 
febrer. 

 
 “Policies of Integration: Europe and the US” 

Martin Schain, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Nova York, 
Estats Units. 18 de març. 

 
 “Comparing Asian and European migratory regimes” 

Ronald Skeldon, professor de Geografia de la Universitat de Sussex, Regne Unit. 
29 d’abril.  

 
 “New challenges and traditional countries of immigration: United States and 

Australia” 
John Casey, professor associat a la School of Public Affairs at Baruch College, de 
la Universitat de Nova York. 20 de maig.  

 
Organitzen: Universitat Pompeu Fabra i CIDOB 
 
Amb el patrocini de la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de l’IEMED. 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
DOCUMENTOS CIDOB Sèrie Migracions 
Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en clave transatlàntica. 
Dan Rodríguez García 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/retos_y_tendencias_en_la_gestion_
de_la_inmigracion_y_la_diversidad_en_clave_transatlantica 
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MONOGRAFIES 
Reptes globals, respostes locals. Polítiques d'immigració i integració i acció local a la 
Unió Europea 
Articles de: Narcís Serra, Imma Moraleda, Lorenzo Cachón Rodríguez, Teresa Llorens, 
Oriol Yuguero, Gerhard Hetfleisch, Corinne Priollaud, Margarida Carvalho-Neto, Stefan 
Wilhelmy, Carlos Piegari, Mercedes Fuenzalida, Ayse Özbabacan 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/retos_globales_respuestas_locales_politic
as_de_inmigracion_e_integracion_y_accion_local_en_la_union_europea 
 
 
PARTICIPACIONS 
Elena Sánchez Montijano “Retos y límite del desarrollo transnacional Inmigración, 
asociacionismo y desarrollo: las Filipinas”. Al Proyecto Migrants Associations and 
Philippines Institutions for Development. Barcelona. Octubre 2010. 
 
Elena Sánchez Montijano “Entre dos mundos: las relaciones transnacionales de los 
migrantes” al Curs d’Estiu: Immigració sense fronteres: una visió multidisciplinària. 
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, juliol 2010. 
 
 

5.1.4 MIGRACIONS I ASSENTAMENT DE COMUNITATS 
ASIÀTIQUES A ESPANYA I EUROPA  
Essent una de les línies que han generat més i millor recerca en el marc de l’antic 
programa Àsia, i un tema en el qual el CIDOB va ser pioner a Espanya al 2002, aquesta 
línia pren rellevància com a marc de reflexió dels afers internacionals des de les 
dimensions política i econòmica, des de la visió macro i micro, relacionant dimensió 
global del fenomen migratori i el seu impacte local. Dins el contenidor de l’estudi 
diaspòric hi tindran cabuda reflexions econòmiques, socials, culturals i fins i tot de 
política i seguretat, fet que la converteix en un àrea d’especial interès per a les institucions 
públiques.  
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
AFERS INTERNACIONALS 
Revista CIDOB d'afers internacionals, n.º 92. “Comunidades asiáticas en la Europa 
mediterránea: transnacionalismo y empresariado” 
 
Articles de: Joaquín Beltrán Antolín; Charalambos Tsardanidis i Christina 
Christodoulidou; Amelia Sáiz López; Marisha Maas; Vasoodeven Vuddamalay; Jorge 
Macaísta Malheiros; Ana María López Sala i Valeriano Esteban Sánchez; Ali Nobil Ahmad; 
Hugo Valenzuela García; Débora Betrisey Nadali; Catarina Reis Oliveira 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/comunidades_asiatica
s_en_la_europa_mediterranea_transnacionalismo_y_empresariado 
 
 

5.1.5 UNINT EUROPEUS: EXPLORANT LA IDENTITAT A PARTIR 
DE LA COMPLEXITAT  
 
Les dinàmiques interculturals, objecte de reflexió des del CIDOB de fa anys, necessiten 
ser pensades a partir de noves categories que vagin més enllà de la idea de diversitat en la 
seva dimensió dicotòmica (nosaltres contraposat a ells). Els processos i els efectes de la 
mobilitat, la discontinuïtat i el conflicte necessiten un nou marc sensible als efectes de la 
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interdependència per unir les preocupacions teòriques amb les pràctiques, i generar així 
idees útils per a la política. Partint del treball ‘Unint Europeus’ que es va constituir l’any 
2009 com a contribució als debats del Grup de Savis sobre el futur de la Unió Europea, i 
situant-se en el moment temporal del trio de presidències Espanya – Bèlgica – Hongria, 
implicant tant els especialistes com els ciutadans interessats en les qüestions identitàries, 
tot endegant una reflexió sobre la identitat europea, partint de conceptes nous com els 
que proporciona la teoria de la complexitat. 
 
Tres simposis principals (Barcelona, juny 2010; Gant, novembre 2010; Köszeg, maig 
2011) captaran Europa com un sistema interactiu, com un instrument actiu per a viure 
junts. Cada simposi donarà una visió interdisciplinària per establir una base comuna amb 
la qual explorar les dinàmiques emergents i la complexitat de la societat contemporània 
europea.  
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
EUROPEAN TRAIL 2010-2011.  
Temps i espais múltiples: Identitat i Complexitat, Mobilitat i Territori  
17 i 18 de juny, Barcelona 
 
Participants: Fernando R. Contreras, Universidad de Sevilla; Eric Corijn, Vrije 
Universiteit Brussel; Cristina Farinha, University Porto-Labforculture- On-The-Move; Jody 
Jensen, Hungarian Academy of Sciences; Ferenc Mislivetz, Hungarian Academy of 
Sciences; Mahir Namur, Europist Istanbul, Citizensofculture; Yolanda Onghena, CIDOB 
Barcelona; Rik Pinxten, Universitat de Gant; Kevin Robins, City University London; 
Arturo Rodríguez Morato, Universitat de Barcelona. 
 
Joves investigadors: Enrique Díaz, Guillermo Rodrigo, Lars Krogh, Antar Martínez, Ana 
Aguirre, Tamara Bokuchava. 
 
Projecció dels curtmetratges: An van Dienderen (SIC - Sound Image Culture, Ghent) 
Amparo Gea (El ojo cojo, Madrid). 
 
 
EUROPEAN TRAIL 2010-2011 
Realitats emergents en l’espai europeu 
Gant, 18 de novembre 
 
Participants: Rik Pinxten, Universitat de Gant; Michael Wintle, historiador, Universitat 
d’Amsterdam; Eric Corijn, VUB, Brussel·les; Jody Jensen, Institute of Political Science, 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest and ISES - Institute for Social and European 
Studies, Köszeg, Yolanda Onghena, CIDOB, Barcelona; Léonardo Clérici, Skriptura 
Foundation, Brussel·les; Carme Colomina, CIDOB, Barcelona; Claude Karnoouh, 
INALCO, París; Ilse Joliet, SIC - Sound Image Culture, Ghent-Brussels; Ghislain 
Verstraete & Franc Rottiers, Profacity, CICI – Universitat de Gant.  
 
En colaboració amb l’Europe of Cultures Forum i CICI Universitat de Gant. 
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5.2 UNA VIDA MÉS SEGURA 
 
Un sistema internacional dedicat a garantir la seguretat dels estats no garanteix una vida 
lliure de por a les persones, ni els seus drets i llibertats fonamentals. Per això, aquest 
programa posa el focus en les causes d’inseguretat a la persona, ja siguin les derivades 
de l’acció hostil d’altres persones i estats, les que resulten de la manca d’accés a recursos 
bàsics o les que genera l’entorn natural (sovint com a conseqüència de l’acció humana), 
amb l’objectiu de formular propostes d’accions i polítiques que proporcionin una vida 
més segura a les persones. Els àmbits d’aquest programa són: 
 

 Seguretat Humana 
 Seguretat i Política Mundial 
 Desenvolupament 
 Medi Ambient 
 Energia 

 
 

5.2.1 LA SEGURETAT HUMANA  
 
El concepte de Seguretat Humana fa gairebé 15 anys que va ser posat en circulació pel 
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament. Des de llavors, el concepte ha 
anat adquirint diferents interpretacions: des de l’original, on seguretat humana era 
pràcticament equivalent a desenvolupament (amb un component addicional de 
seguretat), fins a l’anomenada ‘doctrina canadenca’ que la vincula pràcticament a la 
‘responsabilitat de protegir’ i les missions militars que hi estan associades. Des de fa tres 
anys el CIDOB treballa amb el Human Security Study Group, un grup de recerca amb 
base a la London School of Economics and Political Science, per tal de refinar el concepte 
i, sobretot, per veure com posar-lo en pràctica a nivell de la Unió Europea. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
CIDOB i el Human Security Study Group, de la London School of Economics, han 
elaborat l’informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe que 
explora les implicacions de la proposta del president Medvédev per a una nova 
arquitectura europea, amb la participació del llavors alt representant per la PESC, Javier 
Solana. L'enfocament ha estat intentar trobar un terreny comú i identificar alguns dels 
elements bàsics per a una Agenda de Seguretat Europea compartida que respongui a les 
preocupacions de tots els actors europeus, com a punt de partida per a un futur treball de 
reflexió més a fons. Aquest informe ha estat presentat a la Presidència espanyola de la UE 
a la presidència del Govern espanyol i a Moscou amb la col·laboració del prestigiós 
Institute of Contemporary Development (INSOR) de Moscou. 
 
Coordinació: Mary Kaldor, Global Governance, LSE i Jordi Vaquer i Fanés, director del 
CIDOB 
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Focusing back again on European Security: The Medvedev proposal as an 
opportunity 
Analisis elaborat en el marc dels treballs duts a terme per a la redacció de l'informe 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe. Aquest treball suggereix 
deu formes en què es podria millorar el context general de la seguretat a Europa, 
aprofitant l'oportunitat que obren les propostes de Medvédev respecte a una nova 
arquitectura europea de seguretat. 
 
Autor: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
EU-Russia Authors Meeting 
Seminari de treball per a la preparació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human 
Security Architecture for Europe, coordinat pel CIDOB i el Human Security Study Group de 
la London School of Economics. 
 
Participants: Carmen Claudín, CIDOB; Sam Greene, Carnegie Endowment, Moscou; 
Jose Luis Herrero, OSCE; Mary Kaldor, LSE; Ivan Krastev, Centre for Liberal Strategies, 
Sofia; Mark Leonard, ECFR ; Sonja Licht, Belgrade Fund for Political Excellence; Margot 
Light, LSE; Fyodor Lukyanov, Global Affairs; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod 
University; Mary Martin, LSE; Victoria Panova, MGIMO, Moscou; Geneviève 
Schmeder, Conservatoire national des arts et métiers; Lord Skidelsky; Javier Solana; 
Ekaterina Stepanova, Institute of the World Economy and International Relations; Jordi 
Vaquer, CIDOB; Gert Weisskirchen, exmembre del Parlament alemany. 
 
Organitza: London School of Economics. 18 i 19 de març. LSE, Londres 
 
Presentació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for 
Europe a la Presidència espanyola de la UE 
 
Ponents: Javier Solana, Presidencia del Gobierno; Mary Kaldor, London School of 
Economics; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy; Jordi Vaquer, 
CIDOB. 
 
Organitzen: Departament d'Anàlisi i Estudis, Gabinet del Govern, CIDOB i Fundación 
Friedrich Ebert. 
 
Participants: Narcís Serra, CIDOB; Carmen Claudín, CIDOB, Lothar Witte, Fundación 
Friedrich Ebert. De la Presidència del Govern: Mila Hernando, Departamento de Política 
Internacional y Seguridad; Aníbal Villalba, Departamento de Política Internacional y 
Seguridad; Gabriel Cremades, Departamento de Política Internacional y Seguridad; 
Raquel Cabrera, Secretaría General; Javier Salido, Secretaría General; Ana Esmeralda 
Martínez Sáez, Oficina Económica; Juan Garrigues, Departamento de Análisis y 
Estudios. Del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Victoria Scola, 
ambaixadora en Missió Especial per a Rússia; Carmen Buján, directora general per a 
Seguridad y Terrorismo; Manuel Acerete, sotsdirector general per a Seguridad y 
Terrorismo; Antonio Álvarez Barthe, sotsdirector general per a Asuntos Políticos; 
Ricardo López-Aranda, sotsdirector general de PESC; José Luis Pardo, sotsdirector 
general Asuntos Generales UE. Del Ministerio de Defensa: Luis Cuesta, SEGENPOL; 
Pere Vilanova, director, División de Estudios Estratégicos y de Seguridad. 
 
1 de juny. Palacio de la Moncloa, Madrid 
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Presentació de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for 
Europe a Moscou 
 
Ponents: Mary Kaldor, London School of Economics; Jordi Vaquer, director del CIDOB, 
Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy, i Igor Yurgens, director 
d’INSOR. 
 
Participants: Irina Kobrinskaya, investigadora IMEMO; Reinhard Krumm, director, 
Fundación Friedrich Ebert (FES), Moscou; Iavor Rangelov, Global Security Research 
Fellow, LSE; Carmen Claudín, CIDOB, i altres experts russos. 
 
15 de novembre. Institute of Contemporary Development ( INSOR), Moscou. 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, no. 10. “Out of the ashes: What Next for the UN in Haiti?” 
Johanna Mendelson Forman. Senior Associate of the Americas Program at the Center for 
Strategic and International Studies in Washington 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_10/out_of_the_ashes_what_next_for
_the_un_in_haiti 
 
Notes internacionals, no. 9. “A war in Congo? Where’s the news? The dramatic 
humanitarian situation in the Eastern and North-eastern provinces”. Andrea Pontiroli 
Head of media relations at Médecins Sans Frontières (MSF), Itàlia 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_09/a_war_in_congo_where_s_the_ne
ws_the_dramatic_humanitarian_situation_in_the_eastern_and_north_eastern_provinces 
 
MONOGRAFIES 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
Coordinadors: Mary Kaldor, Global Governance, London School of Economics i Jordi 
Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias/helsinki_plus_towards_a_hum
an_security_architecture_for_europe 
 
 

5.2.2 SEGURETAT I POLÍTICA MUNDIAL 
 
A banda de la seva voluntat d’especializació en alguns àmbits concrets, el CIDOB manté 
la seva vocació de portar a Barcelona i a Catalunya els grans termes del debat global en 
algunes de les qüestions claus de l’agenda internacional. Per aquesta raó, i sense que es 
pugui considerar que Seguretat i Política Mundial sigui una línia específica de recerca, hi 
va haver durant l’any 2010 activitats i publicacions d’interès global que val la pena 
destacar. 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Diàleg entre Jimmy Carter i Javier Solana 
Diàleg-debat entre Jimmy Carter, president dels Estats Units (1977-1981) i Premi 
Internacional Catalunya 2010 i Javier Solana, alt representant de la Unió Europea per a la 
PESC (1999-2009) i president d’honor del CIDOB. 
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Solana i Carter, ambdós amb una vasta trajectòria en la política, van disseccionar amb 
precisió l'agenda internacional: l'emergència de noves potències en l'esfera internacional, 
la no-proliferació nuclear, els desafiaments globals de l'energia i el canvi climàtic, la lluita 
contra la pobresa i, com no, el procés de pau d'Orient Mitjà, que va centrar bona part dels 
esforços de Carter en la seva política exterior (1977-1981). 
 
Organitza: CIDOB i la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració de l'Obra Social de 
Caixa Catalunya. 
 
30 de juny. La Pedrera, Barcelona. 
 
Vídeo de la conferència: http://www.youtube.com/watch?v=N71w01VjHmE 
 
 
Seminari Preventing violent extremism: lessons, realities, ways forward 
Seminari internacional dedicat a l'anàlisi de les diferents manifestacions de violència 
extrema i terrorisme a les nostres societats. La trobada reuneix experts del Regne Unit, 
Catalunya i Espanya per compartir experiències, comparar iniciatives públiques 
adequades i específiques, metodologies i establir sinergies en les respostes al fenomen 
de la violència extrema, el terrorisme i la violència política. 
 
Participants: Ron Amman, Autoritat Policíaca de West Midlands, Antonio Baquero, 
periodista, El Periódico de Catalunya; Lisa Bird, Unitat de Contraterrorisme de West 
Midlands; Adolf Broch, cap de la Divisió d’Informació, Mossos d’Esquadra; José 
Cassinello, Centro Nacional de Coordinación Anti-Terrorista, Ministerio del Interior; José 
Luis Cano Camarero, comandant, Guardia Civil; Lynn Davies, Universitat de 
Birmingham; Bhanu Dhir, Wolverhampton College; Charlie Hickman, manager de la 
Unitat d’Emergències, Ajuntament de Wolverhampton; Javier Jordán, professor de 
Ciències Polítiques, Universidad de Granada; George Kassimeris, investigador sènior, 
Universitat de Wolverhampton; Josep Lahosa Cañellas, director de Serveis de Prevenció, 
Ajuntament de Barcelona; Zubeda Limbada, Ajuntament de Birmingham; Ferran López 
Navarro, coordinador operatiu de la Sotsdirecció de la Policia, Mossos d’Esquadra; José 
Muñoz Lozano, comissari, Cuerpo Nacional de Policía; Fernando Reinares, professor de 
Ciències Polítiques, Universidad Rey Juan Carlos; Bob Spencer, detectiu superintendent, 
policia de West Midlands; Tim Rosier, Unitat de Contacte d’East Midlands Community; 
Ian Shelley, manager de política de veïnatge, Ajuntament de Wolverhampton; Jordi 
Vaquer, director del CIDOB. 
 
Coorganitzat amb la Wolverhampton University, i el patrocini de la DG d’Educació i 
Cultura, Lifelong Learning Programme (UE) 
 
17-21 de maig de 2010. CIDOB. 
 
 
Conferència “The New Twenty Years Crisis? From the Collapse of Communism to 
the Crisis of Capitalism”  
Michael Cox, catedràtic de Relacions Internacionals a la LSE, va impartir una conferència 
sobre els canvis que el món i les relacions internacionals han viscut en els últims vint 
anys. Per a Cox, l’any 1989 no només va significar el final de la Guerra Freda entre Estats 
Units i la URSS sinó que també va suposar la mort d’una idea: la idea de què, de fet, 
existia una alternativa seriosa al capitalisme. Dues dècades més tard, l’any 2009, aquesta 
autoconfiança va quedar minada per una sèrie d’esdeveniments que van culminar en una 
crisi econòmica global que va fer que molts es fessin una pregunta ben simple però 
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alhora crucial: Està el món actual, tal i com va passar al final d’una altra guerra l’any 1919, 
anant cap a una altra crisi dels vint anys?  
 
A l’acte es lliuraren les dues beques per a estudis de màster a la London School of 
Economics and Political Science (LSE) a Javier García Arenas que realitzarà el MSc en 
Economia i a Albert Arcarons i Feixas per al MSc en Mètodes de Recerca Social.  
 
Coordinadora: Laia Mestres, CIDOB 
 
En col·laboració amb l’Obra Social de Caixa Catalunya i l’Associació d’Antics Alumnes de 
la LSE de Catalunya (ALSEC) 
 
9 de juny de 2010, La Pedrera.  
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 25 “Crisis alimentaria en Pakistán. Agua, energía, agricultura: 
el conflicto que viene”. Emma Hooper. Investigadora sènior associada al CIDOB. 
Professora associada a EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_25/crisis_alimentaria_en_pakistan_a
gua_energia_agricultura_el_conflicto_que_viene 
 
Notes internacionals, n.º 18. Pushing Iran against the wall: More than Just a Regional 
Problem. Emma Hooper, investigadora associada CIDOB i professora associada a EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_18/pushing_iran_against_the_wall_
more_than_just_a_regional_problem 
 
Notes internacionals, n.º 11. “Pakistan's "Elephant in the room. The Mysterious Case of 
Balochistan”. Emma Hooper. Investigadora sènior associada al CIDOB. Professora 
associada a EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_11/pakistan_s_elephant_in_the_roo
m_the_mysterious_case_of_balochistan  
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 92. "Diplomacia internacional y Wikileaks: ¿un antes y un 
después?". Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política de la UB. 9 de diciembre de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/diplomacia_internacional_y_wik
ileaks_un_antes_y_un_despues 
 

Opinión CIDOB, n.º 82. "La segunda guerra de Irak ha terminado, o casi". Francesc 
Badia i Dalmases, gerent CIDOB. 6 de septiembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/la_segunda_guerra_de_irak_ha
_terminado_o_casi 
 

Opinión CIDOB, n.º 65. "Turbulencias en la relación Israel-EEUU". Ricard González, 
periodista i politòleg. 9 de abril de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/turbulencias_en_la_relacion_isr
ael_eeuu 
 

Opinión CIDOB, n.º 61. "Conversation with Shashi Taroor". Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/cidob/conversation_with_shashi_taroor 
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DOCUMENTOS CIDOB. Sèrie Seguretat 
Francesc Badia. Understanding small-world terror networks: towards a post-al-Qaeda 
world.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/understanding_s
mall_world_terror_networks_towards_a_post_al_qaeda_world 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Sèrie Dinàmiques Interculturals 
Chantal Mouffe. Política agonística en un mundo multipolar 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/dinamicas_interculturales/politica_agonistica_en
_un_mundo_multipolar 
 
 

5.2.3 SEGURETAT EUROPEA 
 
Europa és, en el context global, un pol d’estabilitat i un exemple de superació de rivalitats 
i d’eliminació d’amenaces i riscos de conflicte. Tanmateix, la seguretat europea és encara 
un tema de debat i d’interès. L’any 2010 va ser el de la revisió del concepte estratègic de 
l’OTAN, i per tant els debats sobre seguretat europea varen multiplicar-se. CIDOB hi va 
participar i va procurar fer-hi aportacions útils.  
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Security in the Black Sea Region 
Elaborat per encàrrec de Comissió d'Afers Estrangers del Parlament Europeu, l'estudi 
aborda les qüestions de seguretat i la seguretat energètica a la zona del mar Negre, des 
d'una perspectiva regional i avalua el potencial de cooperació per augmentar la seguretat 
a la regió. S'identifiquen diversos vectors per al canvi a l'entorn de seguretat del mar 
Negre. La cooperació regional pot contribuir a contenir amenaces i riscos a l'àrea. La 
Unió Europea pot i ha d'exercir un paper més actiu en la configuració d'aquest entorn. El 
fet que el context és fluït i canviant obre moltes oportunitats per a les iniciatives de la UE 
en qüestions de seguretat. 
 
Autors: Arnaud Dubien, director d’Investigació, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS), París, i Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
 
Estratègia espanyola de seguretat 
Per mandat del president del Govern i sota la direcció de Javier Solana, s’està elaborant la 
primera Estratègia Espanyola de Seguretat. L'objectiu és desenvolupar una visió integral 
de la seguretat, adaptada a les noves realitats, reptes, amenaces i riscos, com ja han fet 
altres països del nostre entorn. Aquesta Primera Estratègia Espanyola de Seguretat busca, 
per tant, analitzar el context actual i fixar els grans objectius i línies d'acció necessaris per 
a garantir la seguretat d'Espanya i la seva contribució a un entorn europeu i internacional 
més segur i pacífic. El Govern espanyol ha implicat, en l’elaboració de continguts 
d’aquesta estratègia, diferents sectors de la societat civil i experts espanyols i 
internacionals en la matèria, mitjançant la celebració de tres seminaris organitzats per 
diferents think tanks espanyols. 
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ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
The Security Jam 2010 
La Security Jam 2010 va ser un brainstorming sobre els reptes claus de la seguretat global 
al segle XXI. Unes 4.000 persones, entre polítics i militars de primera línia, experts en 
seguretat i defensa, representants de la societat civil i dels think tanks, ONG, acadèmics i 
periodistes van participar en aquesta discussió on line de cinc dies de duració. La Security 
Jam estava organitzada en 10 fòrums, amb temes com el canvi climàtic; gestió de crisis, 
Afganistan; relacions amb Rússia i Xina; pirateria; desenvolupament; drets humans; i 
capacitats i formació. 
 
L'informe de la Security Jam, amb recomanacions innovadores per millorar polítiques de 
seguretat, va ser presentat a la UE i líders de l’OTAN i va ser distribuït en paper a 3.000 
polítics d’Europa i els Estats Units. 
 
La Security Jam va proporcionar a la UE i l’OTAN idees i reflexions en un moment en què 
ambdues institucions busquen fórmules noves, en un marc més cooperatiu, per afrontar 
els reptes de la seguretat global.  
 
Va estar organitzada per la Security & Defence Agenda (SDA) i IBM, amb el suport de 
l'OTAN i la Comissió Europea, i els governs de França, Suècia, i els Estats Units. Amb la 
col·laboració d'una coalició de think tanks com Chatham House, l’Atlantic Council of the 
United States, el Global Humanitarian Forum, l’Open Society Foundation, l’Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), el Carnegie Europe, el Centre d’Estudis i 
Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), la Fondation pour la Recherche 
Stratégique, la Bertelsmann Stiftung i el Geneva Centre for Security Policy.  
 
4.000 participants – 10.000 connexions – 124 països 
 
Del 4 al 9 de febrer de 2010 
http://www.securitydefenceagenda.org/Contentnavigation/SecurityJam/tabid/1249/Default.aspx 
 
 
Seminari Estratègia Espanyola de Seguretat (EES): l’entorn canviant de la seguretat: 
conflictes, crim transnacional, terrorisme i les capacitats per a fer-los front  
El CIDOB va organitzar el tercer dels seminaris previstos pel Govern per implicar la 
societat civil especialitzada en la matèrica en l’elaboració de la primera Estratègia 
Espanyola de Seguretat.  
 
En aquest seminari es va aprofundir en l’anàlisi de les amenaces i els escenaris 
d'implicació d'Espanya en la creació d'entorns més segurs, així com en la definició de les 
capacitats que l'Estat ha de desenvolupar per a una acció més eficaç.  
 
 
Coordinadors: : Laia Mestres, CIDOB i Juan Garrigues Tena, Presidència del Govern 
 
Participants: Narcís Serra, president del CIDOB; Javier Solana, director de la Comissió 
per a l‘elaboració de l’Estratègia Espanyola de Seguretat, exalt representant per a la 
Política Exterior i de Seguretat Comuna de la Unió Europea i president d’honor del 
CIDOB; Gabriel Elorriaga, diputat al Congreso de los Diputados pel Partit Popular; 
Martin Shaw, catedràtic de Relacions Internacionals a la Universitat de Sussex; Shlomo 
Ben Ami, vicepresident executiu del Centre Internacional de Toledo per a la Pau (CITpax); 
Aitor Zabalgogeazkoa, director general de Metges sense Fronteres Espanya; Jörg 
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Monar, director d’Estudis Polítics i Administratius del Col·legi d’Europa i catedràtic 
d’Estudis Europeus Contemporanis a la Universitat de Sussex; Loretta Napoleoni, 
economista i periodista; Javier Jordán, professor titular de Ciència Política i de 
l’Administració a la Universitat de Granada; Josep Antoni Duran i Lleida, president de la 
Comissió d’Afers Exteriors del Congreso de los Diputados; Catherine Bishop, 
sotsdirectora de la Unitat d’Estabilització del Govern Britànic; Jesús A. Núñez 
Villaverde, codirector de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària 
(IECAH); i, el vicealmirall Juan Francisco Martínez Nuñez, cap de la Divisió d’Estratègia 
i Plans de l’Estat Major Conjunt, Estado Mayor de la Defensa.  
 
Organitzen: CIDOB i Presidència del Govern 
 
4 d’octubre de 2010. CIDOB. 
 
 
Jornada de briefings a la seu de l'OTAN 
CIDOB va organitzar una jornada de briefings a la seu de l'OTAN a Brussel·les en les quals 
diversos experts de l'organització atlàntica van departir sobre temes com el nou concepte 
estratègic de l'Aliança, l'enfocament de seguretat integral, les relacions OTAN-Rússia, les 
relacions OTAN-UE o la situació a l’Afganistan amb el grup d'estudis organitzat per 
CIDOB.  
 
Coordinació: Nicolás de Pedro, investigador de CIDOB 
 
Participants: Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Lluís Bassets, director adjunt, El País, Madrid; Antonio Fonfría, 
professor d'Economia Aplicada, Universidad Complutense de Madrid; Joaquín Lluna, 
redactor cap Internacional, La Vanguardia; Áurea Moltó, sotsdirectora de Política Exterior; 
Montserrat Surroca, diputada, Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió), 
Congreso de los Diputados; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Carmen Claudín, directora 
d'Investigació, CIDOB; Eduard Soler, investigador principal CIDOB; Carme Colomina, 
investigadora principal CIDOB.  
 
Organitza: CIDOB i la Divisió de Diplomàcia Pública de l'OTAN 
 
Brussel·les, seu de l'OTAN, 5 i 6 d'octubre de 2010. 
 
 
PARTICIPACIONS 
Narcís Serra “Spanish perspectives on NATO’s Strategic Concept”, al seminari 
“European Perspectives on NATO’s Strategic Concept” organitzat per EUISS, 3 de maig 
de 2010, París.  
 
Narcís Serra “The Strategic Concept of NATO and the European Interests” al seminari 
“EU Foreign Policy under the Lisbon Treaty”, organitzat per EUISS, 24 de juny de 2010, 
París.  
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PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Sèrie Seguretat 
Jordi Vaquer i Fanés. Focusing back again on European Security: The Medvedev proposal 
as an opportunity 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/focusin
g_back_again_on_european_security_the_medvedev_proposal_as_an_opportunity 
 
 

MONOGRAFIES 
Security and Energy Security in the Black Sea Region 
Arnaud Dubien and Jordi Vaquer i Fanés 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias/security_and_energy_security_i
n_the_black_sea_region 
 
The new global security landscape: Ten recommendations from the Security Jam 2010 
http://www.securitydefenceagenda.org/Portals/7/2010/Publications/SDA_JAM_Report_highres.pdf 
 
 
ALTRES 
Narcís Serra “The strategic concept of NATO and the European interests”, a l’Europe’s 
World, Community Post, Septembre 2010. 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/CommunityPosts/tabid/809/PostID/1775/Thestrategi
cconceptofNATOandtheEuropeaninterests.aspx 
 
 

5.2.4 CONSOLIDACIÓ DEMOCRÀTICA DE LES FORCES 
ARMADES DEL SUD D’AMÈRICA LLATINA 
 

PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Consolidació democràtica de les Forces Armades del sud d’Amèrica Llatina 
Continuació de un projecte de recerca que es desenvolupa des de 2007 a càrrec d’un grup 
interuniversitari sota la direcció de Rafael Martínez i amb el patrocini del Ministerio de 
Defensa d’Espanya i amb la col·laboració dels ministeris de Defensa dels països del Sud. 
En concret, dels casos d’Argentina, Brasil, Xile i Uruguai, països que van viure una 
transició a la democràcia a la dècada dels vuitanta, després d’haver estat governats 
il·legítimament per les seves Forces Armades durant anys. Aquest projecte pretén 
comprovar científicament si la consolidació democràtica en els esmentats països ha 
culminat també en les seves Forces Armades i quins tipus de reptes futurs encara hi ha 
pendents en el marc legislatiu, en la socialització dels seus components i en 
l’estructuració dels seus serveis d’intel·ligència.  
 
Direcció: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona i CIDOB. 
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ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Les relacions civils militars a Amèrica Llatina: un gran camí recorregut i un llarg 
camí per caminar. 
En el seminari es va analitzar i comparar, a Amèrica llatina i a Europa, els impactes que 
han tingut alguns dels principals processos de transformació social que s'han viscut en 
els darrers trenta anys sobre les relacions civils militars que es recullen en l'informe final 
"Les relacions civils militars en societats en transformació: Amèrica Llatina i Europa ". Els 
ponents van concloure que les relacions civils militars a Amèrica Llatina han millorat 
moltíssim. S'ha avançat enormement en la qualitat democràtica dels Estats i per tant en 
les relacions civils militars. Hi ha dificultats serioses, tot i exemples com l’hondureny, a 
l'articulació de cops d'Estat exclusivament militars a la Regió. No obstant aquest 
optimisme, queda un bon tros per caminar en temes com la construcció sòlida de 
ministeris de Defensa, i de la política militar. 
 
Coordinació: Rafael Martínez, CIDOB, i Marcela Donadio, RESDAL. 
 
Participants: Narcís Serra (Espanya), Volker Ruhe, (Alemanya), Maria Celina d'Araujo 
(Brasil), Juan Rial (Argentina), David Pion-Berlin (Estats Units), David Mars (Estats 
Units), Rut Diamint (Argentina); Roberto Cajina (Nicaragua); Leticia Salomó 
(Hondures), Alejo Vargas (Colòmbia), Raul Benitez Manaut (Mèxic), Jean Joana 
(França). 
 
Organitzen: CIDOB i RESDAL, amb el patroncini de la Konrad Adenauer Stiftung i Open 
Society Institute. 
 
15-16 de juny de 2010. CIDOB. 
 
  
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
Pàgina web específica a la web del CIDOB amb una actualització periòdica de totes les 
novetats dels projecte Consolidació democràtica de les Forces Armades del sud 
d’Amèrica Llatina:  
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html 
 

 
 

5.2.5 SEGURETAT A LA MEDITERRÀNIA I L’ORIENT MITJÀ 
 
La seguretat a la Mediterrània i a l’Orient Mitjà no passa només per la seguretat dels 
estats sinó també i sobretot per la seguretat dels ciutadans de la regió. En aquests 
moments constatem, d’una banda, l’existència de problemes d’inseguretat convencional 
que es tradueixen en conflictes territorials o la carrera armamentística i, d’altra banda, 
riscos i amenaces en àmbits com la degradació ambiental, els desastres naturals, la 
seguretat energètica, crisis humanitàries o violacions dels drets humans que afecten 
directament les persones.  
 
El CIDOB ha estat un vector de la reflexió sobre la seguretat i la inseguretat a la 
Mediterrània que ha centrat esforços per aconseguir que experts i representants 
governamentals, civils i militars, europeus i dels països socis de la Mediterrània, posessin 
en comú els seus diagnòstics. Volem continuar facilitant que es discuteixin percepcions 
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diferents i en alguns casos oposades. A més a més, des de CIDOB impulsarem l’anàlisi 
en àmbits com: (1) la promoció d’una agenda de seguretat humana a la Mediterrània, (2) 
el desenvolupament de la dimensió mediterrània de la Política Europea de Seguretat i 
Defensa, de l’OTAN i de l’OSCE; (3) la possibilitat de reintroduir les qüestions de 
seguretat en l’agenda euromediterrània; (4) l’impacte dels conflictes regionals sobre els 
marcs de cooperació internacionals i sobre la seguretat de les persones i (5) l’evolució 
experimentada pel que fa als actors de la seguretat, analitzant el sorgiment de nous 
actors així com l’adaptació a noves realitats d’actors convencionals. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
INEX: Converging and conflicting ethical values in the internal/external security in 
continuum in Europe 
El projecte INEX, finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea analitza les 
conseqüències ètiques de la proliferació de les tecnologies de seguretat, els dilemes legals 
que es deriven dels acords transnacionals en matèria de seguretat i els efectes d'unes 
polítiques exteriors i de seguretat que cada vegada fan més porosa la frontera entre 
l'internacional i el domèstic. CIDOB i la Universitat de Bilkent estan al càrrec de la 
investigació d'aquestes qüestions a la conca mediterrània. 
 
Pinar Bilgin, professora de Relacions Internacionals a la Universitat de Bilkent (Ankara) i 
Eduard Soler i Lecha, investigador principal, CIDOB. 

 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
IX Seminario de seguridad y defensa en el Mediterráneo. Una visión compartida 
para el Mediterráneo y su vecindad 
La IX edició del Seminari de Seguretat i Defensa en el Mediterrani es va celebrar el passat 
25 d'octubre de 2010 al Palau de Pedralbes, amb el títol d’“Una visió compartida per al 
Mediterrani i el seu veïnatge”. Aquest seminari organitzat pel CIDOB i el Ministerio de 
Defensa se celebra de manera anual des del 2002 i s’hi reuneixen els principals experts, 
acadèmics i governamentals, civils i militars, involucrats en l'estudi i la pràctica de la 
seguretat i la defensa en el Mediterrani. Aquesta novena edició va comptar a més amb la 
col·laboració de l’European Union Institute for Security Studies (EUISS). 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha 
 
Participants: Narcís Serra, president del CIDOB; Álvaro de Vasconcelos, director de 
l’EUISS, París; Carme Chacón, ministra de Defensa d’Espanya; Lluís Maria de Puig, 
senador per Girona, expresident de l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa i de 
l’Assemblea de la Unió Europea Occidental; Tacan Ildem, ambaixador, director general 
pels Afers de Seguretat Internacional, Ministeri d’Afers Exteriors, Turquía; Erzsébet 
Nagyné Rózsa, Directora Executiva, Hungarian Institute of International Affairs, 
Budapest; Mohammed El-Katiri, assessor sènior en el Conflict Studies Research Centre 
(CSRC), Oxford; Ahmed Driss, president-director del Centre of Mediterranean and 
International Studies(CEMI), Tunísia; Youssef Amrani, secretari general del Ministeri 
d’Afers Estrangers i Cooperació del Marroc; Ioannis Ghikas representant permanent 
adjunt davant del Comitè Polític i de Seguretat de la Unió Europea i la Unió Europea 
Occidental; Emmanuel Dupuy, president de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe 



 60 

(IPSE); Jean Pascal Zanders, investigador principal, EUISS, París; Jean-François 
Daguzan, investigador principal, Mediterrània i Orient Mitjà, Fondation pour la 
Recherche Stratégique; Laurence Aïda Ammour investigadora associada al CIDOB i a 
l’Institut de Ciències Polítiques de Bordeus, França; Julio Navas coronel de l’Exèrcit de 
Terra de les Forces Armades d’Espanya. Divisió d’Afers Estratègics, Ministerio de Defensa 
d’Espanya; Manuel Navarrete, tinent coronel de la Guardia Civil, Ministerio del Interior 
d’Espanya; Iván Calabuig, conseller del coordinador de la Lluita contra el Terrorisme de 
la UE, Consell de la UE); Albert Moreno, secretari per a la Unió Europea, Generalitat de 
Catalunya; Jordi Vaquer, director del CIDOB; Luis Cuesta, secretari general de Política de 
Defensa, Ministerio de Defensa d’Espanya. 
 

Organitza: CIDOB, Ministerio de Defensa i EU – Institute for Security Studies 
 
25 octubre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
Societat Civil i gestió de conflictes a la Mediterrània  
Diversos experts de societat civil i moviments socials han reflexionat sobre la relació entre 
la capacitat dels països de sud de la Mediterrània de crear societat civil, i la seva eficàcia 
en la mediació dels conflictes. 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participants: Karam Karam, UNPD, Beirut; Alvise Vianello, CIDOB; Sarah Ben 
Nefissah, CNRS, París, Marcella Simoni, Universitat de Venècia; Ilan Greilsammer, Ben 
Gurion University, Israel; Emanuela Trevisan Semi, Universitat de Venècia.  
 
Organitzen: CIDOB, MeRiFor, Universitat de Venècia 
 
20 març 2010. Venècia. 
 
 
PARTICIPACIONS 
Eduard Soler i Lecha “La Unión Europea y la Seguridad en el Mediterráneo”, a III 
Jornadas de Estudio sobre Seguridad y Defensa. Logroño, Universidad de la Rioja, 29-30 de 
noviembre de 2010. 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 13. “A missed opportunity: the Goldstone report on Gaza and 
its consequences in Israel”. Alvise Vianello, investigador CIDOB 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob/n1_13/a_missed_opportunity_the_goldst
one_report_on_gaza_and_its_consequences_in_israel 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 76. "El peor enemigo de Israel". Alvise Vianello, investigador 
CIDOB. 11 de junio de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/el_peor_enemigo_de_israel 
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Opinión CIDOB, n.º 75. “The dramatic fallout of leadership vacuum in the Middle 
East”. Francis Ghilès, investigador sènior CIDOB. 10 July 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/the_dramatic_fallout_of_leade
rship_vacuum_in_the_middle_east 
 
 
DOSSIERS 
Dossier Israel-Gaza, 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/dossiers_cidob/israel_gaza_2010/israel_gaza_2010 
 
MONOGRAFIES 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
 
Articles de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha Kamel 
Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bell, Arslan 
Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, Mustafa Tag-
Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier Muñoz Castresana, 
Fidel Sendagorta, Eduard Soler i Lecha , Irene García. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/viii_seminario_internacional_de_seguridad
_y_defensa_en_el_mediterraneo_nuevos_escenarios_de_cooperacion 
 

 
La Unión Europea y el mundo árabe. ¿Cómo ven y qué esperan los árabes de Europa? 
 
Articles de: Gema Martín Muñoz, Jordi Vaquer i Fanés, Bichara Khader, Khaled Hroub, 
Abdullah Baabood, Bassma Kodmani, Mongi Bousnina, Al-Sadeq al-Mahdi. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/la_union_europea_y_el_mundo_arabe_co
mo_ven_y_que_esperan_los_arabes_de_europa 
 
 
ALTRES 
Soler i Lecha, Eduard, (2010) “Converging, Diverging and Instrumentalizing European 
Security and Defense Policy in the Mediterranean” a Mediterranean politics, vol. 15, no. 
2, p. 231-248. 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923465033~db=all~jumptype=rss 

 
Vianello, A.; Gandolfi, P. “Inventant camins per viure els espais transnacionals: els 
casos dels immigrants marroquins i les associacions jueves de la Diàspora” a Revista 
d’Etnologia de Catalunya, n.º 35, 4/2010. 
 
Vianello, A. “Processus de cadrage en Israel. La société civile, entre symboles 
religieuses et laïques“ a G. Levi, P. Gandolfi (ed.) Entre théologie et politique. Les origines 
théologiques cachées de la pensée politique contemporaine dans les pays de la Méditerranée, 
Ca'Foscarina, Venezia, 2010 
 
MICRO WEBSITE 
SEDMED – Portal de seguretat i defensa al Mediterrani.   
Aquest espai posa a l’abast d’investigadors, professionals i persones interessades 
documents i anàlisis sobre els reptes i iniciatives en matèria de seguretat al Mediterrani. 
El portal és el resultat d’una col·laboració entre l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics 
(IEEE) i el CIDOB, el Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona. 
Aquest espai té per vocació difondre les idees, arguments i propostes que han sorgit al 
llarg dels Seminaris Internacionals de Seguretat i Defensa, celebrats anualment a 
Barcelona des de l’any 2002, i amb la participació d’experts, civils i militars, de les dues 
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ribes del Mediterrani i de tota la Unió Europea. De la mateixa manera que els seminaris 
dels quals emana, aquest portal pretén contribuir al debat polític i acadèmic sobre la 
seguretat i defensa al Mediterrani. 
 
L’any 1995 els països de les dues ribes i els estats de la UE varen crear una associació 
amb l’objectiu de convertir el Mediterrani en un espai comú de pau, estabilitat i 
prosperitat. Sense un diàleg obert en matèria de seguretat, aquest objectiu mai podrà ser 
assolit. Aquest portal té per vocació fer una modesta aportació a aquest diàleg, i a la 
vegada, ser una eina útil per a analistes, professionals i estudiants de la Seguretat i la 
Defensa. 
http://www.cidob.org/alt/seguridad-mediterraneo/analisis_ssm/relac_euromed/proc_bcn_nou.html 

 
 
PARTICIPACIONS 
Alvise Vianello. “Shaping the Boundaries of Civil Society in a Post-Diasporic State”. Al 
congrés “Israel in the World”. American Association of Israel Studies, Toronto, 10-12 de 
maig de 2010  
 
Alvise Vianello. “Civil Society and Conflict Mediation in the Mediterranean”. Al 
congrés: WOCMES 2010. Bellaterra, 19-24 de juliol de 2010 
 
 

5.2.6 EL PAPER DE LA COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 
 
La quantitat de recursos econòmics destinats pels països rics envers els països en 
desenvolupament no ha parat de créixer durant el darrer quart de segle. Aquest augment, 
però, ha anat de la mà d’un extens debat a nivell internacional sobre la eficàcia d’aquestes 
iniciatives. Sota escrutini estan tant la quantitat de recursos destinats, com els 
mecanismes i les modalitats emprades per desemborsar aquests recursos. En certs 
àmbits, fins i tot, es parla de “la fatiga de l’ajuda”, en clara correspondència amb la 
percepció de manca de resultats en els països receptors d’aquesta ajuda.  
 
En consonància amb la seva posició institucional i expertesa, el CIDOB concentra els 
esforços en el marc geogràfic llatinoamericà. Els temes d’interès durant 2010 inclouen 
línies d’interès continuat per al CIDOB, com ara la cooperació descentralitzada, i línies 
específiques. En particular, destaquen durant l’any 2010 les accions dedicades a temes 
d’educació i d’infància. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Infancia y juventud en la migración internacional. España y su política de 
cooperación internacional para el desarrollo.  
El projecte ha tingut com a objectiu l’ampliació del coneixement i de les anàlisis existents 
sobre les condicions que afecten els menors com a subjectes de la migració, prestant 
especial atenció a les causes i les circumstàncies de la migració, i als avantatges, els 
riscos i la vulnerabilitat en el procés migratori. El projecte ha estat dirigit pel Centro de 
Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación 
Carolina i han participat diferents investigadors. 
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Investigadora Principal: Marisa Revilla 
 
Altres investigadors: Anna Ayuso i Elena Sánchez-Montijano, CIDOB; Luis Jorge 
Garay, Universidad de Antioquia, Colòmbia; Antonio Izquierdo, Universidad de A 
Coruña; Mª Claudia Medina, psicòloga, experta en migracions i infància a Colòmbia; 
Violeta Quiroga, Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull; i Mª Angeles Sallé, 
Enred Consultores; entre d’altres. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
El rol catalític del transport en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni 
A partir dels resultats de les discussions de la Cimera del Mil·lenni celebrada a Nova York 
del 20 al 22 de setembre, en aquest taller es reflexionà sobre el paper que juga el sector 
del transport i els aspectes relacionats amb l’accés i la mobilitat en l’assoliment de tots i 
cadascun dels ODM. 
 
Coordinació: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB; Lucia Rodrigo, 
responsable de projectes, CIDOB. 
 
A càrrec d’Ana Bravo, coordinadora del IFRTD-América Latina 
  
En col·laboració amb l’International Forum for Rural Transport and Development-IFRTD 
 
6 d’octubre de 2010. CIDOB 
 
 
L'educació per a tothom a Amèrica Llatina 
Al llarg de la dècada que comença el 2010, un grup d'organismes internacionals 
(UNESCO, Banc Mundial, UNICEF) i la majoria dels governs del món hauran d'avaluar 
els assoliments de múltiples plans educatius destinats a universalitzar el dret a 
l'educació. La UNESCO ha fixat el 2015 la data per assolir els objectius del Programa de 
l'Educació per a Tothom, acordat per aquests organismes i una gran quantitat de governs 
a Dakar l'any 2000. Al seu torn, en diferents regions mundials s'han desplegat iniciatives 
paral·leles que intenten reforçar el procés, sovint amb uns objectius encara més 
ambiciosos. Per tant, encara que a l'Àfrica Subsahariana i l’Àsia meridional s'espera que 
tots els nens i nenes estiguin matriculats en l'ensenyament primari, tal com reclama el 
programa mundial, a Amèrica Llatina també caldrà observar fins a quin punt 
s'aconsegueix reduir l'abandonament escolar prematur i democratitzar l'accés a la 
universitat, tal com reclamen les Metes Educatives de l'Organització d'Estats 
Iberoamericans. En el seminari es va analitzar el potencial i les contradiccions de les 
iniciatives llatinoamericanes. 
 
Coordinació: Xavier Rambla, Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Participants: Clementina Acedo, OIE-UNESCO; Susan Robertson, Universitat de 
Bristol; Miguel Serna, UdelaR; Mario Novelli, UVA; F. Ferrer, UAB; Roger Dale, 
Universitat de Bristol; Renato Opertti, OIE-UNESCO; Rogelio Pla, OEI; Aina Tarabini i 
Judith Jacovkis, UAB; Luis M. Naya i Paulí Dávila, UPV; Myriam Feldfeber i Fernanda 
Saforcada, UBA; Antoni Verger, Universitat d'Amsterdam; Fernando Filgueira, CEPAL; 
José Adelantado, UAB; Roser Pérez, EU Creu Roja; Rosangela S. Pereira, A. Zavala, C. 
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Dos Santos, K.P. Silva, L.S. Veiga, UFMT; Mauro Mediavilla, UB; Liliana Gallego, 
UAB; Xavier Bonal, UAB. 
 
Organitza: Seminari d'Anàlisi de les Polítiques Socials (SAPS-UAB) i el Grup 
Interdisciplinari de Política Educativa. 
 
20-22 d’octubre de 2010. CIDOB 
 
 
Curs: Educació per al desenvolupament a Amèrica Llatina: els reptes del nou 
Mil·lenni 
El curs, organitzat pel CUIMPB, reuneix nombrosos experts iberoamericans per tal de 
debatre i interpretar la gran paradoxa que suposa el fet que cada cop hagi més 
llatinoamericans que saben llegir i escriure i que augmenti l’accés a les aules i els anys 
d’escolaritat entre els estudiants de la regió, mentre les estadístiques mostren que la 
formació acadèmica no promou la igualtat. Es donen com a solucions ampliar l’atenció 
preprimària per a les classes socials més desafavorides, ampliar la jornada escolar a 
primària, disminuir els efectes de la segregació urbana en l’escolaritat, incorporar les 
noves tecnologies a l’aula i promoure l’adhesió dels docents en la lluita contra la 
desigualtat a través de l’educació.  
 
Direcció: Xavier Bonal, professor del Departament de Sociologia de la UAB 
 
Coordinació: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB 
 
Participants: Simón Schwartzman, investigador sènior de l’Instituto de Estudos do 
Trabalho e Sociedade de Río de Janeiro, Brasil; Juan Carlos Tedesco, director executiu de 
la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación, Argentina; José 
Joaquín Brunner, professor i investigador, director del Centro de Políticas Comparadas 
de Educación (CPCE) i de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación 
Superior de la Universitat Diego Portales de Xile; Alejandro Tiana, director del Centro de 
Altos Estudios Universitarios de la OEI; Martín Hopenhayn, director de la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL; Xavier Bonal, professor del Departament de Sociologia de 
la UAB; Aina Tarabini, professora lectora del Departament de Sociologia de la UAB. 
 
Organitza: Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona–Centre 
Ernest Lluch, amb la col·laboració de CIDOB i Casa Amèrica. 
 
4 i 5 de novembre de 2010. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
 
 
VISITES D’ESTUDIS I ALTRES 
 
Viatge a Centreamèrica 
Durant el mes de novembre i per un període de tres setmanes, l’investigador principal de 
l’àrea de Desenvolupament i Cooperació es va desplaçar a la regió. La visita el va portar a 
les capitals dels quatre països centreamericans considerats d’associació àmplia per la 
cooperació espanyola. L’objectiu d’aquest treball de camp va consistir a analitzar amb 
actors al terreny el paper de la cooperació internacional i espanyola en aquests països. 
 
Les estades van ser les següents: Ciutat de Guatemala (Guatemala), San Salvador (El 
Salvador), Tegucigalpa (Hondures) i Managua (Nicaragua).  
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En total, es van entrevistar 52 persones de més de 40 institucions: representants de la 
societat civil (think tanks, associacions, centres de recerca, ONG…), representants d’altres 
agències de cooperació bilateral (GTZ, USAid…), representants del govern soci de 
Centreamèrica, representants d’Organitzacions Multilaterals (Banc Mundial, OEA, PNUD, 
SICA…). 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 86. “5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio… ¿quién da más?”. Íñigo Macías-Aymar, investigador principal del CIDOB. 
28 de septiembre de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/5_anos_para_la_consecucion_de_los_objetivos_de_
desarrollo_del_milenio_quien_da_mas 
 

Opinión CIDOB, n.º 63. “Haití: lecciones para la ayuda humanitaria”. Aitor 
Zabalgogeazkoa, director general de Médicos Sin Fronteras (MSF). 15 de marzo de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/haiti_lecciones_para_la_ayuda_humanitaria 

 
Opinión CIDOB, n.º 58 “¿Reconstruir Haití? no todo vale”. Íñigo Macías-Aymar, 
investigador principal del CIDOB. 9 de febrero de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/reconstruir_haiti_no_todo_vale 
 
 
MONOGRAFIES 
La integración regional y el desarrollo en África 
Articles de: Ricardo Martínez Vázquez, Jordi Vaquer i Fanés, Lourdes Benavides de la 
Vega, Tandeka C. Nkiwane, Yousif Suliman, Mwansa J. Musonda, Karel Van 
Hoestenberghe, Jimi O. Adesina, Ablassé Ouedraogo, Daniel A. Tanoe, William Awinador 
Kanyirige, Tchabouré Aimé Gogué, Lourdes Benavides de la Vega 
Los Libros de la catarata, 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/la_integracion_regional_y_el_desarrollo_en
_africa 
 
 
PARTICIPACIONS 
Anna Ayuso. Curs sobre “Cooperació bilateral y Arquitectura de la Ayuda” a la XI Edició 
Màster de gestió de la Cooperació Internacional i de les ONG. Universitat de Santiago de 
Compostela. 18 i 19 de febrer 2010. 
 
Anna Ayuso. “Cooperació amb Amèrica Llatina: els ODM i l’agenda de renda 
mitjana” al Curs La Presidència de la UE i les Relacions amb ALC: balanç i perspectives, 
presentació a la Universidad Menéndez Pelayo i Fundación Carolina, Santander, 19-23 de 
juliol de 2010. 
 
 

5.2.7 ENERGIA A LA MEDITERRÀNIA  
 
L’energia s’ha convertit en un dels factors que més de relleu posa la interacció entre les 
dues ribes de la Mediterrània, però és alhora un factor de diferenciació entre estats de la 
riba sud. Com convertir aquest factor en motor d’integració, en particular al Magrib? No 
es tracta només de trobar fonts alternatives a l’energia que ve de Rússia (tot i que és un 
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factor important), sinó d’una visió global que, a més dels hidrocarburs, inclogui les 
interconnexions elèctriques, l’eficiència energètica, la localització òptima de les activitats 
intensives en energia, les energies renovables, la cooperació per assolir els compromisos 
adquirits respecte a la lluita contra el canvi climàtic, etc.  
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Crónica de la energía sin política 
El treball analitza com la Presidència espanyola de la UE va fracassar en iniciatives de 
major importància com el Pla d'Acció d'Energia 2010-2014 que havia de servir de base per 
a l'estratègia de la UE en la propera dècada. Espanya va prendre la iniciativa en les dues 
prioritats més properes als seus propis interessos, les energies renovables i les 
interconnexions. Però, sense el compromís polític dels principals actors (Alemanya, 
França i alguns països de la ribera sud com el Marroc, Tunísia i Algèria) així com la 
paràlisi del marc institucional de la Unió pel Mediterrani, aquest impuls no va estar 
acompanyat de l'energia política necessària per complir amb uns objectius massa 
ambiciosos. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 

 
Cooperació en energia i transport 
L’energia i el transport juguen un paper estratègic en les quatre conques marítimes en 
què el projecte EU4Seas centre la seva anàlisi: el Bàltic, la Mediterrània, el mar Negre i el 
Caspi. Les quatre àrees són de gran importància per a la UE i les rutes, ja siguin 
marítimes o gasoductes, a través del qual viatgen el petroli i el gas dels productors als 
països consumidors, són sovint objecte de tensió. El seminari internacional sobre 
Cooperació en energia i transport a les quatre conques marítimes europees va comptar 
amb la presència de nombrosos investigadors i funcionaris d’iniciatives subregionals, 
entre els quals, el Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), la Cooperació 
Econòmica del Mar Negre (BSEC), el Baltic Gateway Transbaltic, l’Observatoire 
Méditerranéen de l'Energie i el Consorci White Stream. 
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador CIDOB 
 
Participants: Sait Akşit, CES METU, Turquia; Oktay Aksoy, Foreign Policy Institute, 
Turquia; Leila Alieva, Centre for National and International Studies, Azerbaidjan; Meliha 
Altunısık, CES METU, Turquia; Francisco Andrés Pérez, CIDOB, Barcelona; Patrick 
Anvroin, CPMR, França; Carlos Ansede, Ambaixada d’Espanya; Resat Arım, Foreign 
Policy Institute, Turquia; Traian Chebeleu, Black Sea Economic Cooperation, Turquia; 
Giorgi Chelidze, Ambaixada de Geòrgia; Michele Comelli, IAI, Itàlia; Volkan Ediger, 
Presidència de la República de Turquia, Ankara; Emre Engür, BOTAŞ, Turquia; Atila 
Eralp, director, CES METU, Turquia; Tamas Fleischer, Institute for World Economics, 
Hongria; Sylvain Geranton, Ambaixada de França; Francis Ghilès, CIDOB, Barcelona; 
Senem Güler, NIHA, Turquia; Victoria Gumenick, International Centre for Policy 
Studies, Ucraïna; Sohbet Karbuz, Observatoire Méditerranéen de l'Energie, França; 
Burcu Gültekin Punssman, TEPAV, Turquia; Aylin Güney, Bilkent University, Turquia; 
Stig Hjerppe, Transbaltic Project, Suècia; Hayriye Kahveci, METU NCC, Xipre; Riina 
Kaljurand, International Centre for Defence Studies, Estònia; Göktuğ Kara, EC Delegation 
to Turkey, Turquia; Elçin Kentel, METU, Turquia; Merle Maigre, ICDS, Estònia; Isaac 
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Martin, Ambaixada d’Espanya; Elena Mishina, Ambaixada de Rússia; Ali Oğuz Diriöz, 
Universitat de Bilkent, Turquia; Silja Omarsdottir, Universitat d’Islàndia, Islàndia; Emrah 
Onur, Ministeri de Transport i Comunicació de la República Turca,Turquia; Nilgün 
Özdal, Newborn Production, Turquia; Necdet Pamir, Universitat de Bilkent, Turquia; 
Victoria Panova, Moscow State Institute of International Relations, Rússia; Yuri Pavlov, 
Ambaixada d’Ucraïna; Özgehan Şenyuva, CES METU, Turquia; Pedro Sinues, Ambaixada 
d’Espanya; Andri Spruds, Latvian Institute of International Affairs, Letònia; Vakur Sümer, 
METU, Turquia; Wicktor Szydarowski, Baltic Gateway, Copenhagen, Dinamarca; Oktay 
F. Tanrısever, METU, Turquia; Akif Türkel, EC Delegation to Turkey, Turquia; José 
Miguel Unsion Rodríguez, Renewable Energy Group, MEDREG, Espanya; Çiğdem 
Üstün, CES METU, Turquia; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Radoslav Valchev, 
TRACECA, Azerbaidjan; George Vashakmadze, Energy Security Studies, WEG, Geòrgia; 
Roberto Vigotti, Méditerranéen de l'Energie, França; Michele Villani, cap, Trade, 
Economy and Agriculture Section EC Delegation to Turkey, Ankara; Vincent Wallaert, 
Institut de la Méditerranée, França; Aydın Yenidoğan, Newborn Production, Turquia; 
Taylan Zafer Bali, TEPAV, Turquia. 
 
Organitza: Centre d'Estudis Europeus, Middle East Technical University (CES-METU), 
Ankara amb la col·laboració del CIDOB. 
 
21-22 gener. Ankara, Turquia 
 
Energia i integració regional a la Mediterrània Occidental 
El seminari ‘Energy and Regional Integration in the Western Mediterranean’ va tocar, 
òbviament, aspectes relacionats amb aquest punt, però està descrit més endavant, al 
punt 5.3.5 sobre el Magrib.  
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. Ideas 
para acelerar el crecimiento en la región”. Francis Ghilès  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_20/construir_confianza_en_el_magr
eb_significa_invertir_ideas_para_acelerar_el_crecimiento_en_la_region 
 
 
MONOGRAFIES 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional Integration in the 
Western Mediterranean 
Articles de: Jordi Vaquer i Fanés, Mohammed Belmahi, Amar Drissi., Abderrahmane 
Hadj Nacer, Houda Ben Jannet Allal., Mustapha K. Faid, Dr. Till Stenzel, Francis Ghilès 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/building_trust_can_take_the_form_of_inv
estment_energy_and_regional_intergration_in_the_western_mediterranean 
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5.3 UNA GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA 
EFICAÇ 
 
 
Els grans reptes internacionals han de ser solucionats a escala global, però no n’hi ha 
prou amb una arquitectura institucional global si no ve acompanyada d’una acció 
coherent a escala estatal i local. L’objectiu d’aquesta línia és analitzar i afavorir la 
contribució del bon govern democràtic a la gestió de les grans qüestions globals. Per això, 
aquest programa es fixa en:  
 

 Governs de proximitat 
 Estat, democràcia i política exterior 
 Regionalisme 

 
Barcelona i Catalunya, Espanya, i la Unió Europea i la Unió per la Mediterrània són, 
lògicament, els espais de referència en cadascun dels tres nivells. 
 
 

5.3.1 EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ EUROPEA 
 
Contràriament al que semblava esperable, la implementació del Tractat de Lisboa i la 
superació final del punt mort constitucional de vuit anys de durada no varen ser l’element 
més important de l’evolució de la construcció europea. La crisi del deute sobirà, que posa 
en perill la unió monetària, va ser el gran element transformador que va marcar 
completament l’agenda política europea. La Presidència espanyola va tenir lloc en un 
context particularment advers i difícil, i el seu seguiment va incloure també molt debat i 
diàleg amb centres i analistes de tota Europa. El reconeixement a aquesta tasca va arribar 
amb l’entrada de CIDOB com a membre associat a l’European Policy Institutes Network, 
una xarxa europea de referència en estudis sobre la UE. 
 
Com era evident, la Presidència espanyola va ser un centre important de l’activitat del 
CIDOB i un focus per a la recerca. L’estudi del procés de construcció europea es va fer 
des del punt de vista institucional, analitzant en particular la difícil gestació del Servei 
d’Acció Exterior. Però també les bases més filosòfiques i ideològiques varen ser objecte 
d’estudi, amb qüestions com ara la identitat europea i la validesa del concepte de 
solidaritat en uns moments difícils com els actuals.  
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Amb la implementació del Tractat de Lisboa, la UE ha superat vuit anys de paràlisi 
constitucional. El 2010 ha estat l’any del desplegament dels nous càrrecs i les noves 
competències establertes pel Tractat: un nou president del Consell de la UE, una nova 
alta representant de la Política Exterior europea amb més recursos i més competències, 
un nou rol per a les presidències rotatòries exercides pels Estats membres i que, durant el 
primer semestre de l’any, va recaure en el Govern espanyol. El CIDOB ha analitzat durant 
el 2010 aquest nou equilibri de poders i competències entre institucions europees i Estats 
membres així com el nou rol de les presidències semestrals, aprofundint, a través de 
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recerques, i debats celebrats a Barcelona, Brussel·les o Budapest, en el paper que ha jugat 
Espanya en aquesta transició al nou Tractat.    
 

 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Esmorzar amb Pat Cox: “The Lisbon Treaty from an Irish Perspective” 
L’octubre de 2009 Irlanda va ratificar finalment el Tractat de Lisboa en un segon 
referèndum. L’antic president del Parlament Europeu, Pat Cox, va dirigir la campanya 
irlandesa pel SÍ al Tractat. En l’esmorzar europeu al CIDOB, Cox va explicar l’evolució de 
l’opinió pública irlandesa.  
 
En col·laboració amb el Consell Català del Moviment Europeu, CCME i el suport de la 
Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. 
 
26 gener de 2010, CIDOB. 
 
 
Seminari Spain and Germany: any suggestions for policy dialogue? 
Aquest fòrum anual de debat, organitzat pel CIDOB, SWP i la Fundación Friedrich Ebert, 
va reflexionar en la seva última edició sobre les posicions espanyoles i alemanyes davant 
els reptes presents més importants de la Unió Europea: el nou equilibri intern de poders 
(nuclis i perifèries); els nous instruments per a la política exterior de la UE (el Servei 
Europeu d’Acció Exterior) i la crisi de l’euro. 
  
Coordinadors: Carmen Claudín, directora d’Investigació, CIDOB i Günther Maihold, SWP 

 
Participants: Günther Maihold, German Institute for International and Security Affairs 
(SWP); Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Lothar Witte, Fundación Friedrich 
Ebert, Madrid; Barbara Lippert, SWP; Cristina Gallach, Consell de la Unió Europea; Raul 
Ramos, professor d’Economia aplicada de la UB; Daniela Wchwarzer, SWP; Inés Ayala 
Sender, eurodiputada; Axel Dittmann, Ministeri alemany d’Afers Estrangers; Carme 
Colomina, CIDOB; Christos Katsioulis, FES; Miguel Alonso-Berrio, vicedirector polític 
del MAEC; Laia Mestres, CIDOB; Karlfried Bergner, Ministeri alemany d’Afers 
Estrangers. 
 
Organitzen: CIDOB, SWP i Fundación Friedrich Ebert. 
 
27-28 d’octubre 2010. Berlín. 
 
 
Fòrum europeu de Think Tanks 
El 30 de setembre i l’1 d’octubre, Notre Europe, la Secretaria per la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya i CIDOB va organitzar a Barcelona l’edició 2010 del Fòrum 
Europeu de Think Tanks, sota el títol de “European solidarity: where do we stand? Should 
we foster it and how?”. El seminari va comptar amb la col·laboració d’Aspen France, 
l’Agence Europe i els membres de l’European Policy Institute Network (EPIN). 

El Fòrum va mobilitzar un grup únic d’una cinquantena d’experts provinents de think 
tanks europeus, en presència de personalitats del món polític i de l’empresa, sindicats i 
mitjans de comunicació, per debatre de forma conjunta al llarg d’un dia i mig. 
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Si bé la crisi financera grega va posar la delicada qüestió de la solidaritat europea al centre 
de tots els debats, l’edició 2010 del Fòrum va tenir l’ambició d’iniciar una estimulant 
reflexió sobre el tema de la solidaritat europea.  

El Fòrum s’articulà al voltant de quatre panels successius: 

 Què significa la solidaritat europea? 
 Quina és avui la solidaritat europea al si de la UE? L’hauríem d’enfortir? 
 Quins són els propers passos des del punt de vista econòmic i financer? 
 Quins són els propers passos en els àmbits de les relacions exteriors i l’energia? 

 
Coordinadors: Élvire Fabry, investigadora associada de Notre Europe, Jordi Vaquer i 
Fanés, director del CIDOB 
 
Participants: Sami Andoura, research fellow, Notre Europe; Marta Angerri, directora de 
programació, Cercle d’Economia; Leticia Asumu, Secretaria Tècnica de l’Institut 
Catalunya Àfrica; Francesc Badia, gerent del CIDOB; Xavier Badia, director de l’Oficina 
Promoció de la Pau i Drets Humans; Edward Bannerman, Gabinet de Catherine Ashton, 
Unió Europea; Stephanie Baz, Notre Europe; Dimitar Bechev, senior policy fellow, 
director de l’oficina d’ECFR a Sofia; Núria Bedós, Secretaria per a la Unió Europea; 
Pervenche Berès, diputada al Parlament Europeu; Yves Bertoncini, Centre d’analyse 
stratégique; Peter Bonfinger, German Council of Economic Experts; Pia Bosch, diputada 
al Parlament de Catalunya; Sophie Briquetti, Notre Europe; Flavio Brugnoli, Compagnia 
di San Paolo; Hauke Brunkhorts, Universitat de Flensburg; Tamara Buschek; 
investigadora, Notre Europe; Maite Calvo, Parlament Europeu, cap de l'Oficina a 
Barcelona; Manel Camós, director de l’Oficina de Representació a Barcelona, Comissió 
Europea; Filippa Chatzistavrou, investigadora, ELIAMEP; Claire Colomb, Institut 
Universitari d'Estudis Europeus, UAB; César de Prado, investigador Ramón y Cajal i 
professor de l’IBEI; Anna Diamantopoulou, ministra d’Educació de Grècia; Céline 
Diebold, investigadora, Fundació Bertelsman; Andreas Jannis Emmanouilidis, 
investigador sènior, EPC; Anna Estrada, cap de l'Àrea Internacional, Patronat Catalunya 
Món; John Glyndwr Evans, secretari general, Trade Union Advisory Committee, OCDE; 
Francesc Fàbregues, coordinador de Projectes, CIDOB; Elvire Fabry, research fellow, 
Notre Europe; Carles Gasòliba, AXIS, Consultoria Europea; Francis Ghilès, investigador 
sènior, CIDOB; Francesc Granell, catedràtic d'Organització Econòmica Internacional, 
UB; Giovanni Grevi, investigador sènior, FRIDE; Anne Grillo, cònsol general de França; 
Albert Jimènez, Secretaria per a la Unió Europea; Juha Jokela, programme director, EU 
Research Programme, Finnish Institute for International Affairs; Jacint Jordana, director, 
IBEI; Mercè Kirchner, Invàlua; David Kral, director, EUROPEUM; Fredrik Langdal, 
investigador, Swedish Institute for European Policy Studies; José Leandro, membre del 
Gabinet del President Van Rompuy; Stephanie Lepczynski, senior project manager, 
Lisbon Council; Joaquim Llimona, president, Consell Català del Moviment Europeu; 
Piotr Maciej Kazxynsky, research fellow, Center for European Policy Studies; Ganem 
Maha, directora de Desenvolupament, Euros du Village; Brunella Mariani; Institut 
Universitari d'Estudis Europeus, UAB; Benedicta Marzinotto, resident fellow, Institut 
Bruegel; Maria Mendras, professora, London school of Economics; Stefano Micossi, 
director general, Assonime; Antonio Missiroli, European Dialogue, BEPA, Comissió 
Europea; Ignacio Molina, Departamento de Análisis y Estudios, Ministerio de la 
Presidencia; Albert Moreno, secretari, Secretaria per a la Unió Europea; Mark Mulligan, 
corresponsal del Financial Times; Kalypso Nicolaidis, director, European Studies Center, 
St Antony’s College, Universitat d’Oxford; Esther Niubó, Fundació Rafael Campalans; 
Andreu Olesti, catedràtic Dret Internacional Públic, UB; Andrés Ortega, director del 
Departamento de Analisis y Estudios, Ministerio de la Presidencia; Tommaso Padoa-
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Schioppa, president, Notre Europe; Ana Palacio, Palacio y Asociados; Magda Pallejà, 
Secretaria per a la Unió Europea; Àngel Pes, director general, La Caixa; Montserrat Pi, 
professora de Dret Internacional, UAB; Jean Christophe Ploquin, periodista; Víctor Pou, 
professor, IESE Business School; Gaëtane Ricard-Nihoul, secretària general, Notre 
Europe; Guillem Rovira, Secretaria per a la Unió Europea; Eulàlia Rubio, Notre Europe; 
Eduard Sagarra, president, ANUE; Daniela Schwarzer, cap, EU Integration Research 
Division, German Institute for International and Security Affairs; Narcís Serra, president, 
CIDOB; Denis Simonneau, assessor diplomàtic i director de Relacions Internacionals, 
GDF Suez; Eduard Susanna, empresari; Pawet Piotr Swieboda, director, DemosEuropa; 
Andrei Tarnea, Aspen Institute; Fabrizio Tassinari, cap, Unit for Foreign Policy and EU 
Studies, Danish Institute for International Studies; Ioannis Tirkides, research fellow, 
CCEIA; Loukas Tsoukalis, president, ELIAMEP; Mirte Van der Berge, executive director, 
Trans European Policy Studies Association; Philippe Van Parijs, professor, Université 
Catholique de Louvain; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Jérôme Vignon, antiga DG per a 
la Protecció Social i la Integració, Comissió Europea; Blanca Vilà, catedràtica de Dret 
Internacional Privat i directora de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, UAB; Esther 
Zapater, professora de Dret Internacional, UAB. 
 
Organitzen: Notre Europe, CIDOB i la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
30 d’octubre i 1 de novembre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
Seminari Visibilidad y liderazgo. Repensando las presidencias rotatorias de la Unión 
Europea 
Finalitzada la Presidència espanyola de la Unió Europea, el CIDOB va organitzar un 
seminari per analitzar el nou rol de les presidències semestrals després de la reforma 
introduïda pel Tractat de Lisboa i en ple debat sobre el paper de la UE en una nova realitat 
multipolar. El futur de la Unió Europea es decideix en aquest nou escenari global però 
també en les noves institucions europees i en la seva capacitat per adaptar-se als nous 
reptes. Amb les presidències rotatòries relegades a un paper més tècnic, la UE ha de 
trobat nous espais de visibilitat que li permetin acostar el projecte europeu a la 
ciutadania. 
 
Coordinadora: Carme Colomina 

 
Participants: Jordi Vaquer, director, CIDOB; José Ignacio Torreblanca, director, Oficina 
a Madrid de l’European Council on Foreign Relations; Ferran Tarradellas, portaveu de la 
Comissió Europea per Cooperació Internacional i Ajuda Humanitària; Cristina Gallach, 
exportaveu de la Presidència espanyola de la UE i de l’antic alt representant de la PESC; 
Albert Moreno, secretari per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya; István 
Hegedüs, president de la Hungarian Europe Society; Xavier Vidal-Folch, director adjunt 
d’El País; Michal Natorski, investigador postdoctoral, UAB. 
 
En col·laboració amb el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación i Hablamos de 
Europa 
 
3 de novembre 2010. CIDOB. 
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Borders and Bonds: Finland and Catalonia in Comparative Perspective 
Catalunya i Finlàndia son dos països culturalment diferents amb característiques socials i 
polítiques diverses, però comparteixen aspiracions similars i, sobretot, un interès comú 
en l'aprenentatge de les experiències d'altres. Conscients d'aquest interès, els 
organitzadors han volgut promoure el diàleg entre experts i institucions d'ambdós països. 
 
Coordinadors: Petteri Pietikäinen, AF-UH; Jacint Jordana, IBEI; Elina Viilup, CIDOB; 
Carlos Sánchez, IBEI. 
 
Participants: Jacint Jordana, director, IBEI; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Peter Kraus, 
Universitat de Hèlsinki; Petteri Pietikäinen, Academy of Finland, Universitat de Hèlsinki; 
Ferran Requejo, Universitat Pompeu Fabra; Jouni Häkli, Universitat de Tampere; Claire 
Colomb, University College London-IUEE; Johanna Kantola, Universitat de Hèlsinki; 
Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra; Tom Moring, Universitat de 
Hèlsinki; Albert Branchadell, Universitat Autònoma de Barcelona; Carles Torner, Institut 
Ramon Llull. 
 
Organitzen: IBEI i CIDOB 
 
Amb la col·laboració de l’Academy of Finland. 
 
17 de desembre. Barcelona, IBEI 
 
 
PARTICIPACIONS 
Carme Colomina. “The EU and its symbols. Communication in the European project”. 
Al seminari The European Trail. Emerging realities in the European Agora. 18 de 
novembre 2010, Gant, Bèlgica.   
 
Carme Colomina. “A waning rotating Presidency: Lessons learnt from the Spanish 
semester” Al seminari First Time Hungarian EU Presidency, First Time in a Trio. 29-30 
octubre 2010, Budapest. 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso decisivo, 
largamente esperado”. Agnieszka Nowak, investigadora associada, CIDOB. Irina 
Kobrinskaya, Institute of World Economy and International Relations (MEMO), Boris 
Frumkin, Institute of Economics, RAS. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_23_24/acercamiento_entre_polonia_
y_rusia_un_paso_decisivo_largamente_esperado 

 
Notes internacionals, n.º 21. “La crisis de la deuda griega en clave bizantina: entre la 
economía global y el sálvese quien pueda”. Emma Hooper, investigadora associada 
CIDOB i professora d’EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_21/la_crisis_de_la_deuda_griega_en
_clave_bizantina_entre_la_economia_global_y_el_salvese_quien_pueda 

 
Notes internacionals, n.º 17. “Una presidencia rotatoria menguante: el difícil papel de 
España”. Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. Deniz Devrim, investigadora 
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associada, CIDOB. Laia Mestres, investigadora, CIDOB. Eduard Soler i Lecha, 
investigador principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_17/una_presidencia_rotat
oria_menguante_el_dificil_papel_de_espana 
 
Notes internacionals, n.º 14. “Herman Van Rompuy o la “determinación tranquila”: el 
proceso de consolidación del nuevo presidente estable del Consejo europeo”. Carme 
Colomina, investigadora principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_14/herman_van_rompuy_
o_la_determinacion_tranquila_el_proceso_de_consolidacion_del_nuevo_presidente_estable_del_consejo_eur
opeo 

 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 96. “La victoria de Berlusconi derrota a Italia”. Alvise Vianello, 
investigador, CIDOB. 20 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/la_victoria_de_berlusconi_derrota_a_italia 

 
Opinión CIDOB, n.º 94. “The Euro’s future. The worst may not come to pass”. Francis 
Ghilès, investigador sènior, CIDOB. 15 December 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/the_euro_s_future_the_worst_may_not_come_to_pass 
 
Opinión CIDOB, n.º 93. “Les eleccions catalanes i la situació de l'esquerra a Europa”. 
Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política, UAB. 13 de desembre 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/les_eleccions_catalanes_i_la_situacio_de_l_esquerra_a
_europa 
 
Opinión CIDOB, n.º 70. “UK politics: Breaking with the Past”. Alan Butt Philip, Jean 
Monnet reader a l’European Integration, Universitat de Bath. Convenor, John Stuart Mill 
Institute. 18 May 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/uk_politics_breaking_with_the_past 

 
Opinión CIDOB, n.º 69. “An Iron Chancellor for Europe”. Carme Colomina, 
investigadora principal, CIDOB i Deniz Devrim, investigadora principal, CIDOB. 10 May 
2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/an_iron_chancellor_for_europe 
 
Opinión CIDOB, n.º 68. “El que queda de Bèlgica”. Carme Colomina, investigadora 
principa, CIDOB. 6 de mayo de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/el_que_queda_de_belgica 

 
Opinión CIDOB, n.º 67. “Elecciones en Italia: Berlusconi en deuda con la Liga Norte 
de Bossi”. Alvise Vianello, investigador, CIDOB. Barcelona, 21 de abril de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/elecciones_en_italia_berlusconi_en_deuda_con_la_liga
_norte_de_bossi 
 

Opinión CIDOB, n.º 63. “Elections régionales en France: de la déception à 
l’exaspération”. Francis Ghilès, investigador sènior, CIDOB, Barcelona, 22 Mars 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/elections_regionales_en_france_de_la_deception_a_l_
exasperation 
 
 
DOSSIERS 
Dossier Eleccions al Regne Unit, 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers_cidob/uk_elections_2010/uk_2010_elections 
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MONOGRAFIES 
Letta, Enrico; Caracciolo, Lucio. Europa s’acaba? Interrogar la actualidad, n.º 31.  
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/europa_s_acaba 

 
 
ALTRES 
Narcís Serra: “Leading without Chairing: Spain’s EU Presidency under the Lisbon 
Treaty”. Europe’s World, Community Post. Gener 2010. 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/CommunityPosts/tabid/809/PostID/1090/Leadingwith
outChairingSpainsEUPresidencyundertheLisbonTreaty.aspx 
 
 
 

5.3.2 L’EUROPA ÀMPLIA: AMPLIACIÓ I ASSOCIACIÓ ORIENTAL 
 
Des dels anys 80, el CIDOB s’ha distingit en el panorama estatal pel seu seguiment de 
l’Europa Oriental, l’espai postsoviètic i els Balcans. Actualment, aquesta és l’àrea de 
propera ampliació de la UE (el Balcans Occidentals) i els països del veïnat oriental. El 
seguiment d’aquesta zona ha continuat essent una prioritat durant 2010, en particular 
països com Albània, Kosovo, Macedònia i Ucraïna, on aquest any va ser important en 
l’evolució política. El CIDOB té una xarxa important de contactes a la regió, mantinguda i 
renovada amb seminaris i viatges d’estudi, així com amb publicacions conjuntes.  
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Seguretat i veïnatge: l'enfocament de la UE cap al Sud i cap a l'Est 
En el marc de l’INEX, es va organitzar aquest seminari que tenia com a objectiu analitzar 
la diferent implementació de les polítiques europees en els països coberts per la Política 
Europea de Veïnatge, especialment pel que fa a la dimensió de la seguretat. Gràcies a la 
participació d’experts i responsables en diferents institucions europees es va contrastar 
l’existència d’objectius, pràctiques i impactes diferents de les polítiques europees en 
funció de l’àrea on s’implementaven. 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha (CIDOB) i Kerry Longhurst (INEX WP5) 
 
Participants: Eduard Soler i Lecha, CIDOB; Pinar Bilgin, Universitat de Bilgin, Turquia; 
Anna Zielinska, Collegium Civitas, Varsòvia; Kerry Longhurst, IFRI, París; Marcin 
Zabarowski, Institute for Security Studies-EU, París; Erwan Lannon, College of Europe, 
Bruges; Kristina Kausch, FRIDE, Madrid; Jorrit Rijpma, Universitat de Leiden, Països 
Baixos; Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París; Amir Motahari, Comissió 
Europea; Barah Mikail, IRIS, París; Rafal Trzaskowski, Parlament Europeu; Kataryna 
Wolczuk, Universitat de Birmingham; Dov Lynch, OSCE; Laure Delcour, École Nationale 
d'Administration, IRIS, París; Olga Shumylo, ICPS, Kiev; Iulian Groza, Delegació de 
Moldova davant de la UE; Oleksandr Sushko, IEAC, Kiev. 
 
Organitzen: CIDOB i Universitat de Bilkent, Ankara 
 
19 març 2010. Institut d’Estudis de Seguretat de la UE, París 
 
 
 



 76 

VISITES D’ESTUDIS 
 Jordi Vaquer a Macedònia i Kosovo (7 a 12 d’octubre): participació en un seminari 

del Macedonian Centre for European Training a Skopje, Macedònia, i entrevistes a 
Skopje (Macedònia), Pristina i Prizren (Kosovo). 

 Carme Colomina a Geòrgia (12 i 18 d'abril). Viatge d'estudis a Brussel·les i 
Geòrgia amb l’European Journalism Centre. Entrevistes amb l'ambaixador i cap de 
la missió de la República de Geòrgia a la UE, Salome Samadashvili, el cap de la 
delegació de la UE a Geòrgia, Per Eklund i diversos membres del Govern georgià, 
entre ells el ministre per als Refugiats, Koba Subeliani, i el secretari d'Estat per la 
integració europea i euroatlàntica.  

 Carmen Claudín i Jordi Vaquer a Ucraïna (7 a 9 de juny): participació a un 
seminari hispanoucraïnès organitzat pel Centre Razumkov i INCIPE a Kiev, i 
entrevistes. 

 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 16. “Is Albania’s moderating voice in Southeast Europe taken 
for granted?” Lani Remzi, director, Albanian Media Institute, i Deniz Devrim, 
investigadora principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_16/is_albania_s_moderati
ng_voice_in_southeast_europe_taken_for_granted 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 95. “Kosovo avanza, pese a las dificultades”. Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB. 17 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/kosovo_avanza_pese_a_las_dificultades 
 
Opinión CIDOB, n.º 87. “Bosnia ha votado ¿Y ahora qué?” Montserrat Radigales, 
periodista. 18 de septiembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/bosnia_ha_votado_y_ahora_que 
 
Opinión CIDOB, n.º 81. “Georgia, August 2010: Conflict flows under frozen 
hostilities”. Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. 30 July 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/georgia_august_2010_conflict_flows_under_frozen_ho
stilities 
 
Opinión CIDOB, n.º 59. “Enlargement works, why stop now?” Deniz Devrim, 
investigadora principal, CIDOB, Mary Jane O’Leary, assistenta d’investigació, CIDOB. 15 
February 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/enlargement_works_why_stop_now 

 
 
DOSSIERS 
Dossier Ucraïna: Una nueva página en la historia: Ucrania después de las elecciones 
presidenciales 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers_cidob/ucrania_2010/ucrania 
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5.3.3 LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE 
 
En col·laboració amb altres línies d’investigació que es porten a terme al CIDOB, aquesta 
línia d’investigació pretén analitzar el paper que juga Europa en el món, i identificar quins 
són els aspectes específics de la contribució europea a la dinàmica política i de seguretat 
global. Donat que la major part dels continguts específics estan inclosos en altres línies 
de treball, aquesta línia és sobretot la que s’ocupa de les evolucions institucionals de la 
Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) i la Política Comuna de Defensa i 
Seguretat (PCSD). La ratificació del Tractat de Lisboa, que hauria de fer possible una 
acció externa més coherent, va donar pas a la creació del nou Servei Europeu d’Acció 
Exterior. La creació d’aquest servei va ser punt preferent d’interès per al CIDOB durant tot 
l’any 2010.  
 
 
INVESTIGACIÓ I RECERCA DE LES PERSONES 
 
2010 European Foreign Policy Scorecard 
Col·laboració en l’elaboració del 2010 European Foreign Policy Scorecard de l’ECFR, una 
avaluació sistemàtica de l’actuació de la Unió Europea en les seves relacions exteriors 
durant l’any 2010 i que té voluntat de ser anual. Participació en la fase consistent en 
l’estudi en profunditat de les polítiques exteriors dels 27 Estats membres, concretament 
el cas espanyol.  
 
Autora: Laia Mestres, investigadora del CIDOB 
 
El Servei d’Acció Exterior de la UE 
Les tres investigadores en qüestions europees varen dedicar durant tot l’any l’atenció al 
seguiment de la conformació del servei d’acció exterior de la Unió Europea. Es tracta d’un 
instrument que serà primordial per entendre el funcionament de la política exterior 
europea i que durant tot l’any 2010 ha estat en plena gestació. Les investigadores del 
CIDOB han participat en debats i han efectuat al llarg de l’any entrevistes de seguiment 
d’aquesta qüestió. 
 
Autora: Deniz Devrim, Carme Colomina i Elina Viilup, investigadores del CIDOB 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 90. “Obama a la hora del té. La derrota demócrata ¿Una 
oportunidad para la agenda internacional europea?” Francesc Badia i Dalmases, 
gerent del CIDOB. 4 de noviembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/obama_a_la_hora_del_te_la_derrota_democrata_una_
oportunidad_para_la_agenda_internacional_europea 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Sèrie Europa 
Francesc Badia i Dalmases. Governs subestatals en l’acció exterior: Utopia i realitat a 
Catalunya 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/europa/governs_subestatals_en_l_acc
io_exterior_utopia_i_realitat_a_catalunya 
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ALTRES 
 
Francesc Badia. La estrategia del “poder neto”: ¿Una política exterior para Catalunya? 
En La Factoría, diciembre 2010 
http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=623 
 
 
PARTICIPACIONS 
 
Anna Ayuso i Mariana Foglia. “Els desafiaments de la consolidació de la relació 
Estratègica Amèrica Llatina-Carib i la UE després de la Presidència espanyola del 
Consell de la UE” al XXIX Congrés de la Latin American Studies Association (LASA). 6-8 
d’octubre, Toronto, Canadà. 
 
 

5.3.4 EUROPA I LA MEDITERRÀNIA  
 
La Mediterrània és una àrea d’interès prioritari per Europa. Espanya, Catalunya i 
Barcelona tenen una vocació dual, europea i mediterrània, que ens situa en un lloc 
d’especial centralitat per a contribuir al debat de fons sobre els grans reptes que 
emergeixen en aquesta regió. A més a més, l’any 2010 és un moment en què es reforça la 
capacitat d’incidència en aquest àmbit gràcies a l’exercici espanyol de la Presidència de la 
UE, la voluntat de posar en marxa de la Secretaria Permanent i dels projectes de la Unió 
per la Mediterrània (UpM) i la previsible celebració a Barcelona de la segona cimera de la 
UpM.  
 
El CIDOB vol contribuir a què des de Barcelona sorgeixin anàlisis i propostes d’actuació 
en àmbits com: (1) la consolidació i eventuals millores en l’estructura institucional de la 
Unió per la Mediterrània; (2) la seva compatibilitat amb la Política Europea de Veïnatge i 
altres polítiques de la UE; (3) la relació que s’estableix entre el marc euromediterrani i 
altres àmbits de cooperació com el 5+5, el diàleg euroàrab o la necessària vertebració 
d’una estratègia europea cap a la regió del Golf i la península Aràbiga; (4) les connexions 
de la UpM amb l’agenda multilateral en àmbits com la crisi financera, les qüestions 
mediambientals o la lluita contra la fam; (5) la contribució d’un ventall ampli d’actors 
com els ens subestatals, els agents econòmics o la societat civil al projecte 
euromediterrani. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Espanya i la Mediterrània 
Estudi de les prioritats i interessos d'Espanya en el procés de llançament de la Unió pel 
Mediterrani (UpM). Anàlisi de les oportunitats que ofereix l'exercici de la Presidència 
espanyola de la UE en l'àmbit de la UpM, del Procés de Pau a Orient Mitjà i de les relacions 
amb els països veïns. En 2010, aquesta línia es va reforçar amb la cessió al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, d'Eduard Soler com a assessor en temes mediterranis. 
 
Autor: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB 
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El Mediterrani i Orient Mitjà en l'Acció Exterior de Catalunya 
Anàlisi prospectiva de l'evolució de la conca mediterrània i d'Orient Mitjà, avaluació de les 
seves implicacions per a Catalunya i propostes d'actuació. En concret, al llarg de 2010 
CIDOB ha cooperat amb la Generalitat de Catalunya en la redacció del primer informe 
anual sobre la dimensió territorial de les relacions euromediterrànies, discutit i presentat 
en l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània. 
 
Autors: Eduard Soler i Carme Colomina, investigadors principals, CIDOB. 
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Reptes ètics en les fronteres mediterrànies 
Seminari a porta tancada, en el marc del projecte INEX, en què es van analitzar quines 
eren les implicacions ètiques de la implementació de polítiques europees a la 
Mediterrània i, en concret, a Algèria, Marroc i Egipte. Aquest seminari es va organitzar 
com una activitat dins del Congrés Mundial d’Estudis sobre Orient Mitjà (WOCMES) i va 
comptar amb la participació d'investigadors vinculats al projecte INEX així com analistes 
externs que també han treballat en projectes de recerca semblants. 
 
Coordinació: Eduard Soler i Lecha, CIDOB i Pinar Bilgin, Universitat de Bilkent, Ankara 
 
Organitza: CIDOB i Universitat de Bilkent, Ankara 
 
21 juliol 2010, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 
 
Participants: Pinar Bilgin, Universitat de Bilkent, Ankara; Eduard Soler i Lecha, CIDOB; 
Ali Bilgic, Universitat de Bilkent, Ankara; Jonas Grans, PRIO, Oslo; Habiba Mohsen 
Abdelrehim, Arab Forum for Alternatives, El Caire; Louisa Dris-Ait-Hamadouche, 
Universitat d’Alger; Niklas Bremberg, Universitat d’Estocolm; Yahia Zoubir, Euromed 
Management, Marsella; Christian Kaunert, Universitat de Salford; Sarah Leonard 
Universitat de Salford; Frederic Volpi, Universitat de St. Andrews; Sarah Wolff, 
Clingendael, L’Haia; Martí Grau, Universitat d’Indiana; Hakim Darbouche, Oxford 
Institute for Energy Studies.  
 
 
Europa i la regió àrab. Visions, opinions, perspectives 
En el marc de la Presidència espanyola de la Unió Europea, tres institucions, Casa Árabe-
IEAM, Fundació Anna Lindh i el CIDOB, han constituït una tribuna que estimuli el debat i 
el coneixement de les relacions entre Europa i el Món Àrab. La trobada va reunir 
especialistes i acadèmics de diferent procedència, personalitats rellevants i institucions 
que treballen en aquest camp, amb la intenció de dur a terme un balanç de les principals 
tendències i dinàmiques existents. Amb l'objectiu de valorar l'estat de les relacions, 
complexes i en ocasions asimètriques, en diferents àmbits (econòmic, polític, cultural i 
social) i reflexionar sobre el futur dels vincles entre aquests dos blocs geogràfics, 
imbricats l'un en l'altre per múltiples factors, tant històrics com demogràfics o 
econòmics, aquest seminari es va organitzar amb la intenció de ser un punt de trobada en 
el qual es debatin diverses propostes sobre possibles interaccions i cooperació futures. 
 
Direcció: Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe; Andreu Claret, director 
executiu de la Fundació Anna Lindh; Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB. 
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Participants: Gema Martín Muñoz, directora general, Casa Árabe; Andreu Claret, 
director executiu, Fundació Anna Lindh; Jordi Vaquer, director, CIDOB; André Azoulay, 
president, Fundació Anna Lindh; Mohamed Tozy, professor, Université Hassan II, 
Casablanca; Sara Silvestri, professora, City University, Londres; Martin Rose, director, 
British Council-Canada, Ottawa; Robert Manchin, managing director, Gallup Europe, 
Brussel·les; Antoine Messara, Université Saint-Joseph, Beirut; Naomi Sakr, director, 
Arab Media Centre, Westminster University, Londres; Isabelle Rigoni, professor, 
Université Paris VIII; Olivier Roy, professor, Institut Universitari Europeu, Florència; 
Khadija Mohsen Finan, research fellow, Institut Français des Relations Internationales, 
París; Bassma Kodmani, executive director, Arab Reform Initiative, París; Khaled Hroub, 
director, Cambridge Arab Media Project, Universitat de Cambridge; Abdullah Baabood, 
director, Gulf Research Centre, Universitat de Cambridge; Carmen Claudín, directora 
d’Investigació, CIDOB; Amr Hamzawy, research director, Carnegie Middle East Center, 
Beirut; Jamal al-Shalabi, director, International Relations Office, Hashemite University, 
Zarka; Muhammad Nour Eddine Affaya, president, Association de Recherche en 
Communication Interculturelle, Rabat; Fares Braizat, research director, Social and 
Economic Survey Research Institute, Qatar University, Doha; Mehdi Chehade, director, 
Euro-Arab Center for Studies, París. 
 

Organitza: Casa Árabe-IEAM, Fundació Anna Lindh i CIDOB 
 
6-7 maig 2010. Casa Árabe, Madrid 
 
 
Reunió de treball sobre la dimensió territorial de la Unió pel Mediterrani 
La Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i el CIDOB van 
organitzar una sessió de treball el 22 de setembre de 2010 sobre la dimensió territorial de 
la Unió pel Mediterrani amb l'objectiu de servir de marc de reflexió per a l'informe anual 
sobre aquest tema que el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
presentarà a l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM).  
 
En aquesta sessió, l'objectiu era presentar les línies mestres de l'informe per part de 
l'equip redactor, així com les propostes operatives. La finalitat d'organitzar aquest taller 
era, a més, el desenvolupament d'una trobada en el qual es poguessin incorporar noves 
qüestions, revisar plantejaments i introduir noves recomanacions. 

 
 

Coordinació: Eduard Soler i Lecha i Carme Colomina, investigadors principals, CIDOB. 
 
Participants: Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Albert Moreno, secretari per a la 
Unió Europea, Generalitat de Catalunya; Eduard Soler i Lecha, investigador principal, 
CIDOB; Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB; Paqui Santoja, assessora, 
MAEC; Celia Rossel, cap de Servei de Relacions Institucionals i Cooperació Interregional, 
Junta de Andalucía; Claire Colomb, IUEE-UAB; Josefina Moreno, Secretaria Executiva, 
CRPM; Saki Aciman, director, CETMO; Javier Albarracín, responsable Desenvolupament 
Socioeconòmic, IEMed; Anna Alós, responsable del Secretariat Permanent de l’Arc Llatí; 
Xavier Aragall, responsable del Programa Migracions, IEMed; Miquel Argimon, 
Secretaria per a la UE, Generalitat de Catalunya; Jordi Bacaria, catedràtic d’Economia, 
UAB; Francesc Badia, gerent, CIDOB; Oriol Barba, tècnic Secretaria per a la UE, 
Generalitat de Catalunya; Marga Barceló, responsable cooperació directa a la 
Mediterrània, Diputació de Barcelona; Núria Bedós, Secretaria per a la UE, Generalitat de 
Catalunya; Susanna Beltrán, professora, Dret, UAB; Mohamed Boussraoui, executive 
officer, United Cities and Local Governments; Albert Broggi, Aula Barcelona; Laia 
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Carbonell, tècnica de Mediterrània, Secretaria Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya; 
Xavier Coronas, delegat de la Presidència de les relacions amb la UpM, Cambra de 
Comerç de Barcelona; Octavi de la Varga, cap de l'Oficina de Cooperació Europea de la 
Diputació de Barcelona; Àngels García, responsable UpM, Secretaria per a la UE, 
Generalitat de Catalunya; Albert Guasch Santomà, Àrea de Territori, Infraestructures i 
Transport, Institut Cerdà; Joaquim Llimona, president del Consell Català del Moviment 
Europeu; Andrea Noferini, investigador, IUEE; Mirna Nouvilas, investigadora, IUEE; 
Margarita Obiols, advocada; Helena Oliván, responsable de món associatiu i relacions 
institucionals, Oficina per a la promoció de la Pau i dels Drets Humans; Joan Parpal, 
secretari general de Medcités; Daniel Peluffo, cap d'Àrea de la Mediterrània, Àsia i 
Europa Oriental, Agència Catalana de Cooperació, Generalitat de Catalunya; Antoni 
Romero, tècnic de Mediterrània, Ajuntament de Barcelona; Antonia Sabartés, secretària 
general, Euroregió Pirineus Mediterrània; Blanca Vilà, Blanca, directora, IUEE. 
 
 
Organitzen: CIDOB i la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya 
 
22 septiembre 2010. Cotxeres del Palau Robert, Barcelona. 
 
 
Democracy, Human Rights and Rule of Law in the North African Region  
Durant el seminari es va desenvolupar una discussió franca i oberta entre experts i 
polítics sobre diversos temes relatius a les polítiques de proximitat de la Unió Europea i el 
respecte dels drets humans als països de l'àrea mediterrània. Els participants van explorar 
els potencials d'una major cooperació dels països de la UE a privilegiar les polítiques 
comunes a les relacions bilaterals amb els estats del sud del Mediterrani. Al mateix temps 
es va discutir la relació entre retòrica i pràctiques, perquè les afirmacions de la UE sobre 
democràcia i drets humans adquireixin més significat i respecte a nivell internacional. 
 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participants: Emma Achilli, Secretaria General del Consell de la EU; Lluís Bassets, El 
País; Sihem Bensedrine, National Council for Liberties of Tunisia; Balthasar Benz, 
Comissió Europea; Elena Baracani, Universitat de Florència; Cristina Davies, ECFR; Susi 
Dennison, ECFR; Anthony Dworkin, ECFR; Francis Ghilès, CIDOB; Amr Hamzawy, 
Carnegie Middle East Centre; Lebanon Aboubakr Jamai, Le Journal hebdomadaire; 
Kristina Kausch, FRIDE; Rosa Massagué, El Periódico de Catalunya; Martin Ortega, 
Universidad Complutense de Madrid; Hugh Roberts, escriptor; Cyrille Rogeau, Ministeri 
d’Afers Estrangers francès; Fiona Rumney, Ambaixada Britànica, Rabat, Marroc. 
 
En col·laboració: CIDOB, FRIDE, ECFR, FES. Amb el suport del Centre Internacional per 
la Pau de Barcelona. 
 
20 d’octubre de 2010. Castell de Montjuïc, Barcelona. 
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VISITES D’ESTUDIS I ALTRES 
 
Cessió d’Eduard Soler al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación durant el 
període de presidència del Consell de la UE. 
 
En ocasió de la Presidència espanyola de la UE, el CIDOB va fer per primera vegada una 
cessió temporal d’un dels seus investigadors a una institució pública, en aquest cas el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Eduard Soler, investigador principal, va 
treballar durant nou mesos integrat en l’equip del Ministeri responsable de la preparació 
de la Cimera Euromediterrània, tot i que seguia en plantilla i en nòmina de CIDOB.  
 
Els dos objectius principals eren fer una contribució a la política exterior espanyola en un 
moment clau (amb idees i amb la feina d’un investigador del CIDOB) i alhora formar una 
persona de l’equip amb un coneixement directe i intern del funcionament del Ministeri. 
Tots dos objectius han estat aconseguits a plena satisfacció tant del Ministeri com del 
CIDOB.  
 
 

PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 73. “The Union for the Mediterranean fails to provide a new tool 
box for the region”. Francis Ghilès, investigador sènior, CIDOB. 4 June 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/the_union_for_the_mediterran
ean_fails_to_provide_a_new_tool_box_for_the_region 
 
 
MONOGRAFIES 
Regaining Momentum: Turquia during the Spanish EU Presidency 
Deniz Devrim, Jonathan Levack, Eduard Soler i Lecha 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/regaining_momentum_Turquia_during_th
e_spanish_eu_presidency 
 
 
ALTRES PUBLICACIONS 
Sabiote, Maria A.; Soler i Lecha, Eduard i Tomàs, Laia (2010) “Promoción del buen 
gobierno: los vecinos ante el vestido nuevo del del emperador” a Barbé, Esther (dir.) 
La Unión Europea más allá de sus fronteras: ¿hacia la transformación del Mediterráneo y 
Europa Oriental? Madrid: Tecnos. 
 
Soler i Lecha, Eduard (2010) “The EU and the Arab Peace Initiative: Promoting a 
regional approach” a Israeli European Policy Network working paper. Juny de 2010. 
http://www.macro.org.il/lib/8582848.pdf 
 
Soler i Lecha, Eduard, (2010) “Converging, Diverging and Instrumentalizing European 
Security and Defense Policy in the Mediterranean” a Mediterranean politics, vol. 15, no. 
2, p. 231-248. 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923465033~db=all~jumptype=rss 

 
Soler i Lecha, Eduard and Vaquer i Fanés, Jordi (2010) “The Mediterranean in the EU's 
Spanish Presidency: A Priority in Turbulent Times” a Mediterranean politics, vol. 15, no. 
1, p. 73-79. 
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a919953306~frm=titlelink 
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PARTICIPACIONS 
Eduard Soler i Lecha. “European Perspectives on the Arab Peace Initiative and the 
Role of the EU”, a Assessing the Impact of the Arab Peace Initiative on the Middle East and 
EU-Israeli Relations: European, Arab and Israeli Perspectives, organitzat per la Israel-
European Policy Network, Londres, Chatham House. 27 d’abril 2010. 
 
Eduard Soler i Lecha. “EU-Turkish Relations in a Fast Changing Global Scene”, a 
Turquia as a New Regional Power? Perspectives of Turquia’s Foreign and Security Policy, 
organitzat per Südosteuropa-Gesellschaft, Berlín. 29-30 de juny 2010. 
 

Eduard Soler i Lecha. “El Mediterráneo y el conflicto árabe-israelí: dos caras de una 
misma moneda”, a Hacia un nuevo modelo de presidencias rotatorias de la UE? Balance de 
la primera presidencia española post-Lisboa en material de Acción Exterior, Bellaterra. 15 de 
novembre de 2010. 

 
Eduard Soler i Lecha. “The Union for the Mediterranean as a Union of Projects to 
structure the Mediterranean region”, a Euromed +15: new paths of cooperation across the 
Mediterranean”, organitzat per EuroMeSCo i IEMed, Barcelona. 17-18 novembre 2010.  
 
Alvise Vianello. “Funding and responsibility: the politics of the EU towards 
Mediterranean Conflicts”. Al seminari EU funding and Israeli Civil Society. Universitat 
Bar Ilan. Tel Aviv. 6 de desembre de 2010.  
 
 

5.3.5 MAGRIB: ACTORS I FACTORS D’INTEGRACIÓ 
 
La proximitat geogràfica, històrica i humana fan que el desenvolupament i modernització 
política, econòmica i social del Magrib siguin seguits amb especial atenció. Més encara si 
considerem que els avenços en aquesta regió poden tenir un efecte multiplicador en el 
conjunt de la Mediterrània. El CIDOB té el punt de mira en els factors que segueixen 
impedint avenços en la integració magribina, però també en aquells àmbits sectorials 
d’interès compartit que podrien desembocar primerament en noves dinàmiques de 
cooperació i posteriorment en processos d’integració regional.  
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Energy and Regional Integration in the Western Mediterranean 
La Mediterrània Occidental podria jugar un paper rellevant en la reconfiguració a nivell 
global de les relacions polítiques i econòmiques del segle XXI. No obstant això, al contrari 
del que passa amb països com la Xina, l'Índia o el Brasil, no existeix fins ara cap debat 
que plantegi el paper de la regió en el futur. Aquest seminari ha analitzat com l'energia es 
pot convertir en un factor d'integració a la regió convertint-la en un jugador decisiu en el 
nou repartiment de cartes de l'economia global. Coincidint amb la Presidència Espanyola 
del Consell de la Unió Europea, la trobada ha volgut oferir un pla d'acció específic per 
quatre temes sobre els quals han debatut experts i representants del món econòmic 
euromediterrani: gas i petroli en el desenvolupament de les economies magribines; 
contribució de les energies renovables, paper de la indústria petroquímica a la 
internacionalització, combatent el canvi climàtic: energia solar i dessalinització. 
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Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participants: Houda Allal, director d’estudis i cap, Renewable Energy and Sustainable 
Development Division, Observatoire Méditerranéen de l’Energie, París; Francisco Andrés 
Pérez, investigador, CIDOB; Juan Badosa, president, Spanish Export Credit Insurance 
Agency, CESCE, Madrid; Mustafa Bakkoury, director, Moroccan Solar Energy Agency; 
Mohamed Belmahi, president, OCP Foundation; Akli Brihi, CEO, BP Algeria; Frank 
Dinter, cap, Solar, RWE Innogy GmbH, Essen; Jean Michel Doublet, partner, Clermont 
Energy Partners, Londres; Amar Drissi, executive VP (Mining and Chemicals) OCP 
Group; Mustafa Faid, president, SPTEC Conseil, París; Francis Ghilès, investigador 
sènior, CIDOB; Abderrahmane Hadj Nacer, founding partner, IMBank Magreb, 
Alger/Tunísia; Kamel Rekik, consultor, Tunísia; Kevin Sara, CEO Nur Energie, Londres; 
Narcís Serra, president, CIDOB; Mustafa Terab, CEO, Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) Casablanca; Jordi Vaquer, director, CIDOB. 
 
Organitza: CIDOB, amb el patrocini de l’OCP. 
 
14 de juny. CIDOB.  
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. Ideas 
para acelerar el crecimiento en la región”. Francis Ghilès, investigador sènior, CIDOB  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_20/construir_confianza_en_el_magr
eb_significa_invertir_ideas_para_acelerar_el_crecimiento_en_la_region 
 
Notes internacionals, n.º 19. “La Mauritanie au carrefour des menaces regionales”. 
Laurence Aïda Lammour, investigadora sènior associada, CIDOB 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob/n1_19/la_mauritanie_au_carrefour_des_
menaces_regionales 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 72. “At long last, a change at the Algerian ministry of Energy”. 
Francis Ghilès, investigador sènior, CIDOB. 1 June 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/at_long_last_a_change_at_the_
algerian_ministry_of_energy 
 
 
MONOGRAFIES 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional Intergration in the 
Western Mediterranean 
 
Articles de: Jordi Vaquer i Fanés, Mohammed Belmahi, Amar Drissi, Abderrahmane Hadj 
Nacer, Houda Ben Jannet Allal, Mustapha K. Faid, Till Stenzel, Francis Ghilès 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/building_trust_can_take_the_form_of_inv
estment_energy_and_regional_intergration_in_the_western_mediterranean 
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5.3.6 DINÀMIQUES DE LA INTEGRACIÓ A AMÈRICA LLATINA   
 
El mapa de la integració llatinoamericana està en continua transformació. Des de la 
dècada dels noranta amb el sorgiment del “nou regionalisme” es va iniciar una renovació 
del mapa de la integració llatinoamericana que va afectar, tant a la seva composició, com 
a les orientacions. Actualment, juntament amb els models d’integració més 
institucionalitzats trobem altres iniciatives amb dinàmiques regionalistes difícils de 
enquadrar (UNASUR, Plan Mesoamérica, ALBA), que apunten al sorgiment d’un nou cicle 
en la integració llatinoamericana. Els objectius de la recerca són: 
 

1. Identificar les polítiques que potencien el dinamisme de la integració 
llatinoamericana, tant en la agenda de liberalització com en l’agenda “positiva”. 

2. Determinar els principals obstacles per aprofundir en els actuals processos 
d’integració i en particular el tractament de les asimetries. 

3. Implicacions de l’evolució de la integració d’Amèrica Llatina en les Relacions UE-
ALC. 

 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Tensions entre regionalisme i bilateralisme en les negociacions dels Acords 
d’Associació Estratègica UE-ALC 
Les relaciones UE-Amèrica Llatina Carib durant les darreres dècades han mantingut un 
discurs interregionalista i de suport a la integració regional llatinoamericana que 
sintonitzava amb la vocació europea de potenciar el multilateralisme. En canvi les 
dinàmiques més recents tendeixen a potenciar el paper dels diàlegs bilaterals. Amb motiu 
de la conclusió dels acords de la UE amb alguns països i grups de països 
llatinoamericans durant la VI Cimera UE-ALC de Madrid el maig de 2010, s’ha revitalitzat 
un vell debat sobre la tensió entre multilateralisme i bilateralisme. La recerca defensa que 
es tracta d’un fals dilema ja que tots dos enfocaments poden ésser complementaris i, si 
es prenen les mesures compensatòries adequades, l’avenç en les negociacions amb 
alguns països poden servir per dinamitzar les relacions i convertir-se en incentiu per a 
una creixent convergència econòmica i social. 
 
Autores: Anna Ayuso, CIDOB i Mariana Foglia, CAEI. 
 
 
El tractament de les Asimetries a Amèrica del Sud 
Les disparitats socioeconòmiques entre els països que participen als escenaris 
d’integració sud-americans són molt més grans que les que es donen a Europa i s’han 
convertit en un dels principals obstacles per la seva consolidació. Perquè la integració 
prosperi s’han de generar avantatges per a tots i això implica una negociació en la qual les 
pèrdues i els guanys quedin compensats. Atenent a la experiència en diferents processos 
d’integració d’Amèrica i Europa s’han identificat en quatre blocs els diferents instruments 
de tractament de les asimetries que atenen els objectius que pretenen assolir. L’objectiu 
es descriure les experiències en cada un dels espais d’integració sud-americans (CAN, 
MERCOSUR i la UNASUR) per analitzar en quina mesura s’està avançant de manera 
efectiva i identificar les principals carències i obstacles. D’una primera anàlisi es conclou 
que, tot i s’han tractat d’abordar les asimetries amb instruments diversos, s’ha fet de 
manera fraccionada i no s’han trobat solucions satisfactòries perquè falta un tractament 
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integral. Durant l’any 2010 es va aprofundir en el tractament de les Asimetries al 
MERCOSUR i a la Comunitat Andina. 
 
Autora: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB  
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Brasil i Mèxic en la seguretat interamericana: història, poder i projectes d'inserció 
internacional 
Brasil i Mèxic han adoptat posicions coincidents i divergents respecte a diversos temes de 
l'agenda de seguretat regional. Entre 2001 i 2006 es van registrar debats que van generar 
posicions diferents en ambdós països. Van destacar la discussió sobre la utilitat del 
Tractat Interamericà d'Assistència Recíproca (divergència); l'adopció d'un concepte 
multidimensional de seguretat (coincidència), la modernització de la Junta 
Interamericana de Defensa (coincidència), i el tipus de participació en la missió de 
Nacions Unides per resoldre la crisi a Haití (divergència). Aquests comportaments estan 
relacionats amb la forma en què les condicions estructurals sistèmiques són 
interpretades per la cultura estratègica al Brasil i Mèxic, i amb la forma en què són 
valorades en referència al model d'inserció internacional promogut per cada govern. En el 
cas del Brasil seria una cultura estratègica realista, internacionalista i multilateralista. En 
el cas de Mèxic predominen les característiques realistes, defensives i multilateralistes. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
Participants: Juan Pablo Soriano Gatica, Universitat Autònoma de Barcelona, i Rafael 
Mártinez, Universitat de Barcelona. 
 
15 de febrer de 2010. CIDOB 
 
 
Introspecció o construcció d'un nou model regional d'integració? Brasil i Amèrica 
del Sud en la recerca de majors vincles regionals i punts en comú 
L'estabilitat sota els governs de Cardoso i Lula es va deure a la continuïtat d'una política 
macroeconòmica prudent, l'aprofundiment dels programes socials i l'aposta exportadora 
del país. Un servei diplomàtic seriós va saber aprofitar la bonança econòmica i ha situat el 
país en espais internacionals com un dels guanyadors de la crisi financera de 2008. Al seu 
torn, la integració regional ha estat un dels objectius de la política exterior brasilera que, 
com a potència emergent sense paral·lel a Sud-amèrica, haurà de posar diners que 
acompanyin la retòrica per aconseguir més unitat. Flõres va abordar l'estancament en les 
relacions UE-MERCOSUR: la manca d'un objectiu concret impossibilita l'avenç en les 
negociacions per a una associació. Bodemer va catalogar el Brasil com un país 
tradicionalment introvertit que ara comença a mirar als seus veïns, a qui els cal reconèixer 
més el seu lideratge a la regió. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB  
 
Participants: Renato G. Flõres, Fundação Getúlio Vargas del Brasil, i Klaus Bodemer, 
Universitat d'Hamburg 
 
25 de febrer de 2010. CIDOB. 
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Presentació de llibre: Espanya, la Unió Europea i la integració llatinoamericana 
Joaquim Roy un dels dos compiladors del llibre, juntament amb Roberto Domínguez de la 
Universitat de Suffolk, va descriure capítol per capítol el contingut del llibre que comprèn: 
les negociacions amb blocs regionals, els espais birregionals d'intercanvi polític creats 
entre ambdues parts i l'espai que ocupa Espanya, des del punt de vista polític i econòmic, 
en aquestes relacions. Aquest llibre recull i amplia el producte del seminari Espanya a la 
Unió Europea i l'Estat de la Integració Llatinoamericana celebrat a la Universitat de Miami 
el febrer de 2010. Es va apuntar que a banda i banda de l'Atlàntic no estan interessats en 
el rellançament de les negociacions per a la conclusió d'un Acord d'Associació amb el 
MERCOSUR, encara que es va valorar positivament els resultats de la VI Cimera ALC-UE, 
celebrada a Madrid i corresponent a 2010. 
 
Presentat per Joaquim Roy, Universitat de Miami 
 
Participants i coautors del llibre: Francesc Granell, Universitat de Barcelona; Anna 
Ayuso, CIDOB, i Manuel Cienfuegos, Universitat Pompeu Fabra. 
 
1 de juny de 2010. CIDOB. 
 
 
Pla nacional de competitivitat sistèmica a la República Dominicana  
René Vila-real va reflexionar sobre els reptes de futur i les polítiques per incrementar la 
competitivitat de la República Dominicana. Entre els factors per aconseguir-ho, va 
destacar: la capacitat d'adaptació a la velocitat dels canvis, el reconeixement que vivim en 
un món complex, interdependent i sistèmic, i finalment saber reaccionar davant el que es 
coneix com "cignes negres", que són fenòmens impredictibles, poc probables, però que 
quan ocorren són menys aleatoris del que podria semblar a priori i que tenen fort impacte 
en la presa de decisions. Va presentar la revista OBSERVA RD, creada en el marc del Pla 
nacional de competitivitat llançat pel Govern dominicà. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
29 de juny de 2010. CIDOB. 
 
 
Hondures, un any després 
A un any de l'enderrocament de l'expresident hondureny, Manuel Zelaya, la 
institucionalitat de l'Estat continua ressentida i la convivència social pateix els embats de 
la divisió política expressada en violència quotidiana. Encara que els focus de la premsa 
internacional ja no apunten a Tegucigalpa, la conflictivitat és latent i els actors polítics 
reinterpreten i assagen cada dia noves alternatives per garantir la governabilitat del país 
centreamericà. Les arrels i perspectives de la crisi hondurenya van ocupar la reflexió del 
jurista i politòleg Ernesto Pau Aguilar, que va advertir que el model polític de gestió 
pública s'ha esgotat. "Les elits no tenen propostes, només por", va afirmar. 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
5 de desembre de 2010. CIDOB. 
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PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 15. “El reto de las “dos Bolivias”. La confrontación entre el 
Altiplano y el Oriente dificulta el despliegue del proyecto autonómico de Evo 
Morales”. Celia Cernadas, periodista i becària del programa Knight International 
Journalism Fellowships a Bolívia. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_15/el_reto_de_las_dos_bolivias_la_c
onfrontacion_entre_el_altiplano_y_el_oriente_dificulta_el_despliegue_del_proyecto_autonomico_de_evo_mo
rales 
 
 

OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 89. “Lo que pudo ser y tal vez fue: razones sobre el supuesto 
golpe de Estado en el “nuevo” Ecuador”. Óscar del Álamo, investigador colaborador 
Universidad Andina Simón Bolívar. 2 de noviembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/lo_que_pudo_ser_y_tal_vez_fue_razones_sobr
e_el_supuesto_golpe_de_estado_en_el_nuevo_ecuador 
 
Opinión CIDOB, n.º 88. “El nuevo Parlamento venezolano: el reto del consenso”. 
Valentina Oropeza, periodista i assistent d’investigació del CIDOB. 21 de octubre de 
2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/el_nuevo_parlamento_venezolano_el_reto_del
_consenso 
 
Opinión CIDOB, n.º 85. “La hora de Santos: ¿un nuevo encaje internacional para 
Colombia?” Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB. 20 de septiembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/la_hora_de_santos_un_nuevo_encaje_internaci
onal_para_colombia 

 
Opinión CIDOB, n.º 78. “Haití, ¿Un paso más?” Kattya Cascante, responsable de l’Área 
de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas. 30 de junio de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/haiti_un_paso_mas 
 
Opinión CIDOB, n.º 74. “Nicaragua: crisis a golpe de decreto”. Salvador Martí Puig, 
professor de la Universidad de Salamanca, investigador associat, CIDOB. 8 de junio de 
2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/nicaragua_crisis_a_golpe_de_decreto 
 
Opinión CIDOB, n.º 71. “Cumbre de presencias incómodas y ausencias elocuentes: 
Honduras y la cumbre UE-América Latina”. Anna Ayuso, investigadora principal, 
CIDOB. 25 de mayo de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/cumbre_de_presencias_incomodas_y_ausencia
s_elocuentes_honduras_y_la_cumbre_ue_america_latina 
 
Opinión CIDOB, n.º 62. “Condicionantes de la acción de la OEA y Brasil en la crisis 
hondureña”. Aquiles Magide, membre del Grup d’Investigació Opinião Pública, 
Marketing Político e Comportamento Eleitoral (UFMG). 9 de marzo de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/condicionantes_de_la_accion_de_la_oea_y_bra
sil_en_la_crisis_hondurena 
 
Opinión CIDOB, n.º 60. “Haití: entre terremotos naturales y no tanto”. Mariana Foglia, 
coordinadora del Programa América Latina del Centro Argentino de Estudios 
Internacionales (CAEI), i membre de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales (CeCPRI) de Rafaela (Argentina). 11 de febrero de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/haiti_entre_terremotos_naturales_y_no_tanto 
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Opinión CIDOB, n.º 56 . “Alternancia en Chile: 20 años no son en balde”. Anna Ayuso, 
investigadora principal, CIDOB. 22 de enero de 2010.  
 
 
DOSSIERS CIDOB 
Dossier Honduras 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/honduras/dossier_honduras 
 
Dossier Brasil elecciones 2010 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_elecciones_2010/brasil_elecciones_2010 
 
Dossier Haití. A un año del terremoto 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/haiti/haiti 

 
Dossier Brasil-2. De Lula a Dilma. Dos líderes para un Brasil en transformación 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_2011/de_lula_a_dilma_dos_lideres_para_un_b
rasil_en_transformacion 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Sèrie Amèrica Llatina 
Mª Antonia Martínez y Antonio Garrido. De la política de la presencia a la política de la 
diferencia: la representación de las mujeres en cuatro parlamentos nacionales (México, 
Chile, Argentina y Uruguay). 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/america_latina/de_la_politica_de_la_presencia_a
_la_politica_de_la_diferencia_la_representacion_de_las_mujeres_en_cuatro_parlamentos_nacionales_mexic
o_chile_argentina_y_uruguay 
 
 
ALTRES 
Anna Ayuso y Mariana Foglia. “Tensiones entre regionalismo y bilateralismo en las 
negociaciones de los acuerdos de asociación estratégica UE-ALC” a Aportes para la 
integración latinoamericana, año XVI, n.º 22, junio 2010, p. 43-84, Universidad de La Plata 
(Argentina). 
 
Anna Ayuso. “España y su papel en un espacio común birregional UE-ALC: mirando 
hacia el futuro” p. 71-89 en J. Roy y R. Domínguez (compiladores) España, la UE y la 
integración latinoaméricana. Miami-Florida European Union Center of Excellence, 
University of Miami, 2010, 380 p. 
 
Anna Ayuso y Christian Freres. “La Cooperación con América Latina: hacia una 
estrategia europea comprometida con la calidad”. Memorandum OPEX, n.º 138, 2010, 
Madrid, p. 7. 
 
Anna Ayuso. “La OIT en el escenario de la Globalización: de la plena ocupación al 
trabajo digno en tiempos de crisis” p. 37-52 en Espuny, Mª J. y O. Paz. Quince años de 
Reformas Jurídicas (1993-2008). UAB-Relaciones Laborales y Dykinson, 2010, 301 p. 
 
Anna Ayuso. “Avances y Obstáculos para la reducción de las asimetrías en 
Sudamérica” en Cienfuegos, M. (dir.) Oportunidades de negocios en la situación actual de 
integración regional en Sudamérica. ORLA-UPF, Barcelona, 2010, 148 p. 
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PARTICIPACIONS 
Anna Ayuso. “Espanya i el seu rol en un espai comú birregional UE-ALC: mirant cap 
al futur” al seminari Experiencies i Lliçons de la Integració Regional a Europa i Amèrica 
Llatina. Universitat de Miami. 5 de febrer de 2010. 
 
Anna Ayuso i Mariana Foglia. “La tensió interregionalisme-bilateralisme a l’Associació 
Estratègica UE-ALC: marxa enrere del tradicional enfocament europeu?” al V Congrés 
Llatinoamericà de Ciència Política de l’ALACIP, Buenos Aires, Argentina. 29 a 30 de juliol 
de 2010. 
 
 

5.3.7 POBLES INDÍGENES A AMÈRICA LLATINA   
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Drets culturals i polítics dels pobles indígenes i el seu impacte en la gestió de 
recursos mediambientals 
Un equip vinculat a la Universidad de Salamanca i la Universitat de Girona dóna 
continuïtat al projecte d’investigació multidisciplinari sobre els drets, la política i les 
polítiques dels pobles indígenes a Amèrica Llatina. El treball d’investigació té com a 
objecte d’estudi tres eixos. En primer lloc, construir propostes per a la consolidació de 
polítiques públiques interculturals i assumir la perspectiva de drets dels pobles indígenes, 
a partir de les seves reivindicacions i de la manera com aquests es desenvolupen pel Dret 
Internacional dels Drets Humans. En segon lloc, avançar en el coneixement de les 
expressions polítiques de caràcter indígena que han aparegut durant els últims lustres a la 
regió; es fa referència tant a l’aparició i desenvolupament de partits polítics com a 
l’articulació de moviments socials i cicles de protesta. Finalment, generar coneixement 
sobre les formes de gestionar i tractar els conflictes sobre recursos estratègics (aigua, 
biodiversitat, jaciments) presents als territoris dels pobles indígenes, que fins avui s’han 
resolt de manera extremadament dolorosa. Realitzada amb el patrocini del CeALCI de la 
Fundación Carolina. 
 
Direcció: Salvador Martí, Universidad de Salamanca i CIDOB 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
Pàgina web del projecte: http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html 

 
 

5.3.8 CUBA: NOVES BASES DE LA INSERCIÓ INTERNACIONAL I 
TRANSFORMACIONS INTERNES  
 
Durant els darrers anys, el procés d’inserció internacional de Cuba ha avançat 
considerablement. Hi ha senyals de diàleg amb Estats Units i una distensió mitjançant 
nous espais de cooperació i una invitació a participar en el sistema interamericà. Cuba va 
ser acceptada com a membre ple del Grup de Río. També a Europa hi ha un moviment a 
favor d’un retorn a la política de compromís constructiu i d'abandonar gradualment el 
camí de la condicionalitat, reobrir els canals de diàleg i de cooperació inclosa la 
possibilitat de signar un acord Cuba-UE. Espanya, que va restablir les relacions de 
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cooperació i diàleg amb Cuba el 2007, està a la avantguarda d’aquesta iniciativa. La 
recerca vol: 

1. Analitzar el progressos de la inserció internacional de Cuba, l’eventual 
repercussió en el procés de canvi intern i en el complicat escenari econòmic que 
afronta. 

2. Identificar les opcions i límits de Cuba per aprofitar les noves oportunitats 
d’inserció internacional, tant a nivell polític com econòmic. 

3. Com poden incidir aquests nous condicionants internacionals de Cuba en la 
cooperació de Espanya i la UE amb Cuba. 

 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
Els canvis en la inserció internacional de Cuba i les seves conseqüències per a les 
relacions amb Espanya i Europa 
Amb una política exterior més oberta i pragmàtica, Cuba ha recuperat el seu espai al món. 
També s'ha produït un gradual acostament de la comunitat internacional i Cuba ja no 
està tan aïllada, sent actualment una part activa del sistema regional llatinoamericà, de 
l'eix iberoamericà i de les relacions eurollatinoamericanes. Fins i tot hi ha senyals d'una 
distensió amb Estats Units i nous espais de cooperació sobre qüestions migratòries. En 
aquest context, la política espanyola de normalització de relacions podria presentar una 
nova finestra d'oportunitats per rellançar la negociació d'un acord de cooperació 
ampliada entre la UE i Cuba. En el marc de continuïtat d'un projecte d'investigació 
conjunta entre FRIDE i el CIDOB, es va realitzar un viatge d'investigació a Cuba per 
obtenir informació i anàlisi per elaborar un informe per l’AECID. En el curs de la 
investigació es van mantenir entrevistes amb una relació d'interlocutors que inclou 
diferents acadèmics cubans, diversos representants de l'Ambaixada d'Espanya, membres 
d’ONG espanyoles, empresaris espanyols i altres diplomàtics de països europeus i de la 
representació oficial de la UE. 
 
Coordinadors: Francesc Bayo, CIDOB i Susane Gratius, FRIDE 
 
 
Presentació del llibre: The cuban revolution (1959-2009) 
L'autor, Joaquín Roy, va abordar l'evolució de les diverses posicions assumides pels 
Estats Units, Espanya i la Unió Europea, enfront del règim castrista al llarg dels seus 50 
anys d'història. Segons Roy, a la UE domina la creença que els Estats Units han de 
resoldre els seus problemes amb l'illa bilateralment. Per la seva banda, la política europea 
ha oscil·lat entre la "implicació constructiva" dels anys 80 i inicis dels 90, i la 
condicionalitat de la "posició comuna" de 1996, sense que cap de les dues aconseguís 
avenços en les relacions. En els últims anys, el Govern espanyol va adoptar una postura 
més possibilista, partint del fet que no tots els països són iguals però s'ha de treballar 
d'alguna manera amb ells. L'objectiu és basar les relacions en el que uneix i no en el que 
separa, posant subtilment en l'agenda aquells temes espinosos com els drets humans i la 
democràcia, i utilitzant el component econòmic com a motor de canvi positiu. 
Autor: Joaquín Roy, Universitat de Miami 
 
Coordinació: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB. 
 
Participants: Francesc Granell, Universitat de Barcelona, i Francesc Bayo, CIDOB 
 
8 d’abril de 2010. CIDOB. 
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Les noves bases per la inserció internacional de Cuba i les possibilitats de 
cooperació amb Europa 
La modificació de les bases per a la inserció internacional de Cuba (menys pressió 
externa, un major reconeixement i la diversificació dels seus socis) requereix una nova 
reflexió entre els actors interns i externs involucrats i accions coordinades per tal de 
facilitar, d’una manera constructiva, el procés d’inserció internacional de l’illa en benefici 
de la població, sense abandonar la perspectiva de reformes internes. Així mateix, Cuba 
afronta una situació econòmica molt crítica que posa en dubte la sostenibilitat del seu 
model de desenvolupament a llarg termini i conduirà, a mitjà o llarg termini, a 
reajustaments sistèmics. El seminari, que dóna continuïtat a un treball conjunt de les 
institucions convocants iniciat fa uns anys, té com a objectiu reunir diferents especialistes 
de la Universidad de La Habana i d’universitats i altres centres d’investigació europeus i 
d’Amèrica Llatina per analitzar i debatre sobre el mencionat tema.  
 
Organitza: FRIDE i CIDOB. Amb el patrocini de l’AECID 
 
Coordinen: Susane Gratius, FRIDE i Francesc Bayo, CIDOB 
 
Participants: Carlos Alzugaray, Cuba; Omar Everleny Pérez-Villanueva, Cuba; Bert 
Hoffmann, Alemanya; José Antonio Alonso, Espanya; John Kirk, Canadà; Liliana 
Fernandez, Cuba; Stephen Wilkinson, Regne Unit; Jorge Mario Sánchez Egozcue, 
Cuba; Javier Niño Pérez, UE; Cristina Xalma, SEGIB; Ricardo Herrera, Xile. 
 
19 de juliol de 2010. Madrid 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 79. "Diálogo en Cuba y con Cuba". Francesc Bayo, investigador del 
CIDOB. 13 de juny de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/dialogo_en_cuba_y_con_cuba 

 
DOCUMENTOS CIDOB. Sèrie América Latina  
Francesc Bayo. Transformaciones limitadas y desafíos persistentes en Cuba.  
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/america_latina/transformaciones_limi
tadas_y_desafios_persistentes_en_cuba 
 
 
ALTRES 
 
Francesc Bayo, "Las relaciones económicas entre España y Cuba: antecedentes y 
perspectivas". Boletín económico de Información Comercial Española, n.º 2.995, agosto 
2010, p. 25-34. 
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5.3.9 ÀSIA CENTRAL: DE REGIÓ PERIFÈRICA A ÀREA EMERGENT 
 
Àsia Central segueix ocupant un lloc destacat en l'agenda internacional. És un àrea clau 
en la consecució d'un espai euroasiàtic pacífic i pròsper. D'altra banda, l'extensió de la 
violència al Pakistan, juntament amb la perspectiva de la retirada de les tropes nord-
americanes i de la ISAF han revaloritzat el paper i l'interès per les repúbliques 
centreasiàtiques i la seva contribució a l'estabilització de l'Afganistan. 
 
Durant el 2010, el CIDOB ha reforçat la seva agenda centreasiàtica amb la incorporació 
d’un investigador dedicat plenament a la regió.  
 
El CIDOB, en el marc de l'Observatori Àsia Central, projecte conjunt amb Casa Àsia i el 
Real Instituto Elcano, va llançar la iniciativa per reunir think tanks europeus i 
centreasiàtics amb l'objectiu d'aprofundir en els contactes i el diàleg entre les societats 
civils d'ambdues regions. 
 
 
PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS 
 
INVESTIGACIONS I RECERQUES DE LES PERSONES 
 
L'enfrontament pel poder a la capital de Kirguizstan a l'abril a punt va estar de provocar 
una guerra civil. El clima d'enfrontament i la tensió al país van provocar un esclat de 
violència interètnica que es va saldar amb entre 400 i 2.000 morts al juny a les ciutats de 
Osh i Jalalabad al sud del país. El CIDOB ha realitzat un seguiment actiu de la crisi 
política i ètnica al Kirguizstan, que va incloure una breu estada d'investigació a Bishkek i 
Jalalabad a l'octubre. De la mateixa manera, s'ha prestat especial atenció al deteriorament 
de la situació al Pakistan, analitzant aspectes menys coneguts, com la inseguretat 
alimentària o la crisi energètica, però igualment crucials per a la seguretat de la població. 
Un aspecte crític en l'estabilitat d'un país clau en la seguretat regional i global. 
 
Autor: Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB  
 
 
ACTIVITATS, DEBATS, INTERCANVIS 
 
Europe and Central Asia, partners in global governance 
El seminari va reunir think tanks i experts centreasiàtics i europeus amb l'objecte de 
reflexionar i analitzar comparativament qüestions de mutu interès per a ambdues regions. 
El seminari es va dividir en tres sessions temàtiques amb els següents títols: “Security 
Architecture in the Euro-Asian Space”; “Energy and Environment Challenges”; “Social 
Development: State of Play and Prospects”. 
 
Coordinació: Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB i Carmen Claudín, directora 
d’Investigació del CIDOB  
 
Participants: Francisco Andrés Pérez, investigador, CIDOB; Bayram Balci, director, 
Institut Français d'Études sur l'Asie centrale (IFEAC), París/Tashkent; Timur Berkeliev, 
expert, Crude Accountability, Moscou; Alicia Berlanga, UNESCO Chair of Higher 
Education Management, UPC, Barcelona; Pilar Bonet, investigadora associada, CIDOB, 
Moscou; Jos Boonstra, investigador sènior, FRIDE, Madrid; Jana Brandt, Project 
assistant, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Brussel·les; Pablo 
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Bustelo, analista sènior, Asia-Pacifíco, Real Instituto Elcano, Madrid; Santiago 
Chamorro, ambaixador especial per a Àsia Central, MAEC; Carmen Claudín, directora 
d’Investigació, CIDOB; Antonio de Oyarzábal, vicedirector, Real Instituto Elcano, 
Madrid; Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB; César de Prado, professor, IBEI; Deniz 
Devrim, investigadora CIDOB; Oriol Farrés, coordinador de Projectes, CIDOB; Rafael 
Fernández, Universidad Complutense de Madrid; Mark Finch, International Relations 
and Security Network (ISN), Zurich; Carlo Frappi, investigador, Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI), Milà; Thomas Frellesen, cap adjunt, Dept. per a les 
Relacions amb Àsia Central, Comissió Europea; Francis Ghilès, investigador sènior, 
CIDOB; Marina Glushkova, Program director, Center for Social Integration Policy (CSIP), 
Bishkek; Nafisa Hasanova, EUCAM coordinator FRIDE&CEPS, Brussel·les; Victor 
Jensen, assistent de recerca, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo; 
Raya Kadyrova, president, Foundation for Tolerance International, Bishkek; Nargis 
Kassenova, professor ajudant, Kazakhstan Institute of Management (KIMEP), Almaty; 
Bohdan Krawchenko, director general, Universitat d’Àsia Central, Bishkek; Elena 
Kulipanova, investigadora, Institute for Peace Research and Security Policy, Hamburg; 
Sanat Kushkumbayev, investigador en cap, Kazakhstan Institute for Strategic Studies 
(KazISS), Almaty; Louis Lemkow, director, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, 
UAB; Rustam Makhmudov, expert, Center for Political Studies, Tashkent; Aurelia Mañé, 
directora, Observatori d’Àsia Central, Barcelona; Parviz Mullojanov, director executiu, 
Public Committee for Democratic Processes, Dushanbe; Cholpon Nogoibaeva, 
president, Institute for Policy Analysis and Research, Bishkek; Muzaffar Olimov, director, 
Sarq Center, Dushanbe; Saodat Olimova, cap, Sociological Service, Sarq Center, 
Dushanbe; Catherine Poujol, president, European Network of Central Asian Studies, 
París; Tomás Sáez, assistent d’investigació, Observatori d’Àsia Central, Barcelona; Jesús 
Sanz, director general, Casa Àsia, Barcelona; Dosym Satpaev, director, Political Risks 
Assessment Group, Almaty; Abdunabi Sattorzoda, cap del Departament de Política 
Exterior, Centre de Recerca Estratègica sota el president de la Republica del Tadjikistan, 
Dushanbe; Siddharth S. Saxena, Cambridge Central Asia Forum, Universitat de 
Cambridge, Cambridge; Tomasz Sikorski, analista, The Polish Institute for International 
Affairs, Varsòvia; Eva Soms, coordinadora Observatori d’Àsia Central, Barcelona; 
Sebastien Stride, arqueòleg, Universitat de Barcelona; Farkhad Tolipov, professor 
associat de Ciència Política, Universitat d’Uzbekistan, Tashkent; Jordi Vaquer i Fanés, 
director, CIDOB; Péter Wagner, investigador, Hungarian Institute of International Affairs, 
Budapest; Gulmira Yusupova, professor associat de Ciència Política, Universitat 
d’Uzbekistan, Tashkent. 
 
Organitzen: CIDOB, Observatori d’Àsia Central (OAC), Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Comissió Europea.  
 
3 i 4 de juny de 2010. CIDOB. 
 
 
PRODUCTES I DIFUSIÓ DE LES IDEES 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 22. “Kirguizstán después de las elecciones: ¿lo peor está por 
ocurrir?” Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_22/kirguizstan_despues_d
e_las_elecciones_lo_peor_esta_por_ocurrir 
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OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 98. “Bielarús y Kirguizstán: dos caras de una misma moneda”. 
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 24 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/bielarus_y_kirguizstan_dos_caras_de_una_misma_mone
da 
 

Opinión CIDOB, n.º 83. “Tadzhikistán: ¿un nuevo escenario para la insurgencia 
islamista?” Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 10 de septiembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/tadzhikistan_un_nuevo_escenario_para_la_insurgencia_is
lamista 
 

Opinión CIDOB, n.º 77. “Kyrgyzstan: time to honour our commitments”. Jordi Vaquer, 
director del CIDOB. 15 June 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/kyrgyzstan_time_to_honour_our_commitments 
 
Opinión CIDOB, n.º 66. “Kirguizstán, segundo asalto: ¿una esperanza democrática?” 
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. Barcelona, 9 de abril de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/kirguizstan_segundo_asalto_una_esperanza_democratica 
 
 
DOSSIERS CIDOB 
Kirguizstán 2010 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/dossiers_cidob/kirguizstan_2010/kirguizstan_2010 
 
 
ALTRES 
Nicolás de Pedro. “Xinjiang: el western chino”. El País semanal. Domingo, 31 de enero de 
2010, p. 42-53.  
http://www.elpais.com/articulo/portada/western/chino/elpepusoceps/20100131elpepspor_8/Tes  
 
Nicolás de Pedro. “España en Asia Central: elementos para una estrategia regional”, 
Observatorio de Asia Central. Juny de 2010. 
http://www.asiacentral.es/docs/SP_AC_dePedro_jun2010_RuyClavijo.pdf  

 
Nicolás de Pedro. “Kirguizistán: crisis y expectativa democrática”, ARI 138/2010, Real 
Instituto Elcano., 14 de julio de 2010. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Felcano%
2Felcano_es%2Fzonas_es%2Fari118-2010  
 
Nicolás de Pedro. “El ascenso de China en Asia Central: ¿un nuevo hegemón regional 
en gestación”. Unisci discussion papers, n.º 24 (octubre 2010), p. 153-174. Madrid.  
http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP_24_DE_PEDRO.pdf  
 
 

WEBSITE OBSERVATORI D’ÀSIA CENTRAL 
L'objectiu de l'Observatori Àsia Central (OAC) és potenciar l'acostament entre Àsia 
Central i Espanya. Des d'aquest punt de partida, l’OAC pretén ser: 
 

 Un portal informatiu de referència sobre Àsia Central a Espanya i als països 
iberoamericans. 

 Un marc permanent per a la investigació, el debat i l'especialització a Àsia 
Central. 

 Una plataforma educativa i de formació sobre temes d'Àsia Central. 
 
En definitiva, un lloc de discussió, de trobada i de creació de sinergies entre totes aquelles 
persones i institucions espanyoles interessades a la regió, en contacte amb les principals 
xarxes europees i internacionals que treballen sobre Àsia Central.  
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El treball de l’OAC es dirigeix al públic de parla hispana per donar a conèixer la regió i 
cadascun dels seus països, recollint i generant informació d'actualitat i de fons sobre Àsia 
Central. L’OAC es dirigeix també a grups amb interessos específics a Àsia Central: 
empresaris espanyols, posant al seu abast dades econòmiques i informes d'anàlisis sobre 
els mercats emergents de l'àrea; policy makers i acadèmics, potenciant l'especialització en 
el coneixement dels països centreasiàtics i publicant les conclusions de les trobades 
d'experts. 
 
Un projecte del CIDOB, Casa Àsia i el Real Instituto Elcano. 
 
http://www.asiacentral.es/ 
 
 

PARTICIPACIONS 
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB i Altinay Baibekova responsable de l’Associació 
Hispano-Kirguís Sumalak. “Kirguistán 2010”. 8 de juliol de 2010. Casa Àsia Barcelona. 
 
Nicolás de Pedro. “Central Asia with the NATO withdrawal from Afghanistan in the 
horizon”. A International Expert Roundtable “State and Prospects for Ensuring Security in 
Afghanistan”. 15 d’octubre de 2010. Dedeman Silk Road Hotel, Tashkent (Uzbekistan). 
 
 
VIATGES I OBSERVACIÓ ELECTORAL 
Carmen Claudín i Nicolás de Pedro al Tadjikistan (febrer 2010): participació com a 
observadors internacionals (STO) a la Missió d’Observació Electoral de l’OSCE/ODIHR a 
les eleccions parlamentàries al Tadjikistan el 28 de febrer de 2010 i entrevistes a la vall de 
Fergana i a Dushanbe. 
 
Nicolás de Pedro al Kirguizstan (octubre 2010): participació com a observador 
internacional (STO) a la Missió d’Observació Electoral de l’OSCE/ODIHR a les eleccions 
parlamentaries al Kirguizstan el 10 d’octubre de 2010 i entrevistes a Osh i a Bishkek. 
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6. DOCUMENTACIÓ I DIFUSIÓ 
 

6.1 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA 
 

6.1.1 BIBLIOTECA DIGITAL 
En consonància amb el Pla Director, el servei de documentació de CIDOB ha canviat 
durant 2010 la seva orientació. Així, el Centre de Documentació i la Biblioteca han deixat 
de ser el referent principal d’aquesta part de l’activitat del CIDOB i, en canvi, la prioritat 
principal ha estat la creació d’una biblioteca digital i un servei de documentació de 
referència a la xarxa que reculli tots els continguts generats a CIDOB des dels seus 
orígens. Es preveu el llançament i difusió de la Biblioteca Digital al final del primer 
trimestre del 2011. Durant el 2010 s’han realitzat les següents fases del projecte:  
 
1. Base de dades: s’ha creat una base de dades interna dins del gestor de continguts 
habitual de la web CIDOB per tal d’allotjar els registres nous de la biblioteca digital. El 
gestor de continguts, l’eZ Publish és una eina open source àmpliament utilitzada a Europa. 
 
2. Identificació de continguts: selecció de la documentació i altres productes propis per 
introduir a la base de dades: iniciant-se primer amb els anuaris del CIDOB, s’ha continuat 
amb els articles de les altres publicacions, bases de dades internes d’utilitat per als 
usuaris, mapes, dades factuals, biografies, etc.  
 
Continguts de la base de dades a desembre de 2010: 
 
Cronologies 5.264 registres 
Sigles i acrònims 5.615 registres 
Mapes 209 registres 
Dades factuals (estadístiques, quadres, etc.) 184 registres 
Articles d’anuaris 152 registres 
Publicacions CIDOB (Notes internacionals, 
 Opinions, Afers, Monografies, etc. 

492 registres 

Biografies de líders polítics 602 registres 
Total Biblioteca Digital  12.523 registres 

 
 
Tots els continguts de la biblioteca digital estan sota la llicència Creative Commons (béns 
comuns creatius), una institució sense ànim de lucre que desenvolupa plans per reduir 
les barreres legals de la creativitat i compartir el treball creatiu, per mitjà de noves 
legislacions sobre drets d’autor i les noves tecnologies. Aquesta organització ofereix 
diferents llicències que engloben des del sistema tradicional dels drets d’autor fins al 
domini públic. A Espanya, Creative Commons està gestionat per la Universitat de 
Barcelona. 
 
3. Catalogació i descriptors: s’han catalogat tots els registres esmentats més amunt 
segons un llistat de descriptors de creació pròpia que conté descriptors geogràfics i de 
regions (319), temàtics (773) i d’organismes internacionals (184). És una fase del 
projecte que es manté oberta amb la finalitat d’anar incorporant tants descriptors com 
calgui segons la conjuntura internacional. 
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4. Motor de cerca: s’ha personalitzat el motor de cerca del gestor de continguts de la 
biblioteca digital segons els interessos dels usuaris detectats des del CIDOB, de manera 
que es prioritzin els continguts més rellevants. Al mateix temps, s’ha treballat en la 
ponderació de resultats per optimitzar el posicionament del CIDOB als motors de cerca 
habituals (Google sobretot), que és des d’on es genera la major part del tràfic cap a la 
web. I amb l’objectiu, també, d’atreure nous usuaris potencials. 
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5. Difusió de la biblioteca digital: s’ha creat una col·lecció de referències dins de la base 
de dades institucional, Sispro, de tots els think tanks, centres de documentació 
especialitzats, partits polítics i altres entitats que treballen temes internacionals amb la 
finalitat de donar difusió a la biblioteca digital una vegada estigui en línia i a disposició 
del públic.  
 
6. Anuario inernacional CIDOB: la biblioteca digital ha suposat alguns canvis en 
l’elaboració de l’anuari CIDOB, des d’on es generen gran part dels seus continguts. A 
partir del 2010 la metodologia de treball de l’anuari és sensiblement diferent perquè es 
pensa com a producte digital a més de producte en paper. Per això, el Departament de 
Documentació ha treballat de manera estreta amb el projecte de l’anuari CIDOB. Aquesta 
tasca tindrà continuïtat durant l’any 2011 amb l’elaboració del següent anuari. 
 
7. Remodelació de la plana principal de Documentació a la web: s’ha refet la plana 
principal del Centre de Documentació i la Biblioteca per poder acollir la Biblioteca Digital. 
(en fase d’implementació). 
 
 
 

6.1.2 PROJECTES DELS QUALS FORMA PART EL CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ 
 
 
RACO 
Les Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) és un repositori cooperatiu des del qual 
es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes. La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i 
consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es 
publica a revistes catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC), del Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA), de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El CBUC concedeix ajuts econòmics a les institucions participants per tal de facilitar la 
digitalització retrospectiva de revistes a incorporar al repositori. El CIDOB s’ha acollit en 
diverses ocasions a aquests ajuts, amb la qual cosa ha pogut digitalitzar els exemplars 
més antics de l’Anuario internacional CIDOB, el DCIDOB i la Revista CIDOB d’afers 
internacionals.  
 
Algunes dades: 
 

 durant l’any 2010 la Revista CIDOB d’afers internacionals fou la setena revista (de 
30) més consultada amb 79.299 consultes. 

 durant l’any 2010 l’article “Barcelona y Madrid: dos realidades distintas ante el 
fenómeno de las bandas latinas” de la Revista CIDOB d’afers internacionals fou 
l’article més consultat de tots (entre un total de 30 articles) amb 10.902 consultes.  

 El “Mapa y cuadro de los conflictos actuales en el mundo” de l’Anuario 
internacional CIDOB també consta en aquest rànquing amb 3.087 consultes.  
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Consulta a les revistes en els darrers anys:  
 

 2007 2008 2009 2010 
 Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % 

Anuario 
internacional 
CIDOB 

4.865 0,51 14.523 0,51 11.114 0,36 20.294 0,51 

DCIDOB 9.460 0,99 17.065 0,60 5.825 0,19 10.132 0,25 
Afers Internacionals 44.712 4,69 73.075 2,55 57.562 1,85 79.299 1,98 
 
 
EINIRAS / EDN 
European Information Network on International Relations and Area Studies / Einiras 
Database Network 
EINIRAS és una associació d’instituts de recerca i think tanks que treballen informació i 
documentació referent a les relacions internacionals en la investigació i la pràctica 
política. L’objectiu de l’entitat és l’establiment d’una base de dades europea comuna 
sobre relacions internacionals i estudis regionals.  
 
Aquesta base de dades, l’Einiras Database Network, compta amb el suport tècnic i 
financer del Consell d’Europa. Vuit institucions integren l’EDN, entre les quals el CIDOB 
amb una aportació d’articles a la base de dades de gairebé 14.000 registres: la German 
Information Network on International relations and Area Studies (SWP), el Consell 
d’Europa, el Finnish Institute for International Affairs (FIIA), Chatham House, Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), la Fondation National de Science Politique 
(SciencePo) i l’Ústav Mezinárodnich Vztahü (UMV). Número total de registres de la base 
de dades: 366.260.  
http://einiras.coe.int/edn/  
 
 

6.1.3 LA BIBLIOTECA I EL CATÀLEG 
La Biblioteca és un servei compartit amb l’IBEI. La base de dades del catàleg de la 
Biblioteca porta un temps en situació inestable perquè els programaris eren ja obsolets. 
Durant el 2010 s’ha treballat amb diferents contactes per tal d’identificar programaris 
nous adients a les necessitats del CIDOB. S’ha identificat el Koha, un programari open 
source d’origen australià i recomanat pel CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya) que s’ajusta a les nostres necessitats. S’ha realitzat la primera fase de 
preparació i adequació de 85.000 registres per afrontar el projecte de migració de dades 
durant el 2011. La correcta indexació i el manteniment del servei als usuaris de la 
Biblioteca seguiran essent la prioritat en aquest àmbit. 
 
Dades de la biblioteca, 2010: 
Visites 3.978 
Moviments de préstec 658 
Consultes individuals 550 
Usuaris potencials 200 

 
Fons documental, 2010: 
Llibres 14.543 
Documents 12.585 
Publicacions periòdiques 1.096 
Títols vius publicacions periòdiques 244 
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6.2 PUBLICACIONS 
 
A banda de les publicacions en paper, que també estan disponibles en format electrònic, 
CIDOB ha iniciat també línies de publicació només en línea, més flexibles i vinculades a 
l’actualitat internacional. 
 
 

6.2.1 PUBLICACIONS EN PAPER 
 
 
Anuaris 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/anuaris 
 
Anuario Internacional CIDOB 2010 
Articles de: Michael Cox, Renato Flõres, Werner Weidenfeld, Stefani Weiss, Nicolas Véron, 
Günther Maihold, José Luis Escrivà, Mónica Correa, Andrei Makarychev, Alexander Gusev, 
Manuel de La Cámara. 
 
 

Anuario Asia-Pacífico 2009 (edició 2010) 
Articles de: Henrique Altemani, Shamsul AB, Gilles Boquerat, Pablo Bustelo, Alfredo 
Crespo, Anoush Ehtereshami, Oriol Farrés, Dru Gladney, David Kang, Seonjou Kang, 
Norichika Kanie, Kishore Mahbubani, Aurèlia Mañé, Ashis Nandy, Fernando Reinares, 
Ana Revenga, Xulio Ríos, Pablo Rovetta, Jaime Saavedra, José Eugenio Salarich, Chripa 
Schneller, Paula Suárez, Richard Wike, Lanxin Xiang.  
 
 
Anuario de la inmigracion en España (edició 2010) 
Articles de: Eliseo Aja, Carmen Alemán Bracho, Mario Alloza, Brindusa Anghel, Joaquín 
Arango, Héctor Cebolla Boado, María Díaz Crego, Andreu Domingo i Valls, Jean-
Christophe Dumont, Gabriel Ferragut Ensenyat, Javier García Roca, Ignacio García Vitoria, 
Jean-Pierre Garson, Guillem López i Casasnovas, José Antonio Montilla Martos, Andreu 
Olesti Rayo, Josep Oliver Alonso, Joaquín Recaño Valverde, José Luis Rodríguez Candela, 
Pablo Santolaya Machetti, Pablo Vázquez.  
 
 
Revista CIDOB d’afers internacionals 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/revistes/revista_cidob_d_afers_internacionals 
 
N.º 89-90. “Asia en desarrollo: escenarios de riesgos y oportunidades”. Coords.: Seán 
Golden y Max Spoor. 
 
N.º 91. “El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE: un balance entre 
presidencias españolas (2002-2010)”. Coords.: Rut Bermejo y Javier Argomaniz. 
 
N.º 92. “Comunidades asiáticas en la Europa mediterránea: transnacionalismo y 
empresariado”. Coords.: Joaquín Beltrán y Amelia Sáiz. 
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Llibres 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/monografies 
 
Interrogar la actualidad 
N.º 29. Inmigración latinoamericana en España: el estado de la investigación. Anna 
Ayuso y Gemma Pinyol [eds.] 
N.º 30. ¿Qué piensa Rusia? Iván Krastev, Mark Leonard y Andrew Wilson [eds.] 
N.º 31. Europa s’acaba? Enrico Letta i Lucio Caracciolo. 
 
 
Llibres en coedició 
Clases medias y desarrollo en América Latina 
Alicia Bárcena y Narcís Serra [eds.] 
Articles de: Martín Hopenhayn, Andrés Solimano, Alberto Minujin, Manuel Mora y 
Araujo, Murillo de Aragão, Rolando Arellano Cueva, Pablo Zoido. 
 
Migraciones y fronteras: nuevos contornos para la movilidad internacional 
María Eugenia Anguiano y Ana María López Sala (eds.) 
Editorial Icària 
 
La integración regional y el desarrollo en África 
Articles de: Ricardo Martínez Vázquez, Jordi Vaquer i Fanés, Lourdes Benavides de la 
Vega, Tandeka C. Nkiwane, Yousif Suliman, Mwansa J. Musonda, Karel Van 
Hoestenberghe, Jimi O. Adesina, Ablassé Ouedraogo, Daniel A. Tanoe, William Awinador 
Kanyirige, Tchabouré Aimé Gogué 
Ediciones de la Catarata 
 
 
Monografies 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
Articles de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha Kamel 
Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bell, Arslan 
Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, Mustafa Tag-
Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier Muñoz Castresana, 
Fidel Sendagorta, Eduard Soler i Lecha , Irene García. 
 
Reptes globals, respostes locals: polítiques d'immigració i integració i acció local a la 
Unió Europea 
Articles de: Narcís Serra, Imma Moraleda, Lorenzo Cachón Rodríguez, Teresa Llorens, 
Oriol Yuguero, Gerhard Hetfleisch, Corinne Priollaud, Margarida Carvalho-Neto, Stefan 
Wilhelmy, Carlos Piegari, Mercedes Fuenzalida, Ayse Özbabacan. 
 
Configurando el perfil normativo de la Unión Europea: un marco para la migración y las 
fronteras 
Articles de: Ricard Zapata-Barrero, Sarah Wolff, Nelson Mateus, Claus-Jochen Haake, Tim 
Krieger and Steffen Minter, Diego Acosta, Antía Pérez, Elisa Fornalé, Monika 
Weissensteiner, Sílvia Morgades.  
 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional Intergration in the 
Western Mediterranean 
Articles de: Jordi Vaquer i Fanés, Mohammed Belmahi, Amar Drissi., Abderrahmane Hadj 
Nacer, Houda Ben Jannet Allal., Mustapha K. Faid, Till Stenzel, Francis Ghilès. 
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Cultura y Política ¿Hacia una democracia cultural? 
Articles de: Catarina Caetano, Giuliano Carlini, Sandro Busso, Paola Rivetti, Debora 
Bottani, Elisa Turno, Antar Francisco Martínez Guzmán, Ana Cristina Aguirre Calleja, 
Íñigo Sánchez Fuarros, Bianka Pires André, Menara Lube Guizardi, Rosanna Ariolfo, 
Andrea Avaria Saavedra, Judit Vidiella Pagès, Pei Chuan Wu, Rosario Radakovich, Herman 
Bashiron Mendolicchio, Celia Premat Katz, Marisela Montenegro, Sandra Fernández 
García, José R. Escobar John, Micaela A. Román Suxo, Luis Alfonso Herrera, Ramón 
Grosfoguel, Ricardo Alberto Pulido Carrasco, Caio Simoes de Araújo, Keina Raquel 
Espiñeira González 
 
 

6.2.2 PUBLICACIONS EN LÍNIA  
 
Notes internacionals 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob 
 

Les Notes internacionals són textos d’extensió mitjana que ofereixen una anàlisi molt 
informada per una experiència directa de l’autor/a en la temàtica adaptada. Les Notes no 
estan concebudes com a documents de recomanacions, ni tampoc com a articles 
periodístics o acadèmics, sinó com a un instrument per fer arribar al lector impressions, 
fets i interpretacions que en general no són directament accessibles a través dels mitjans 
de comunicació, però fent-ho en un context temporal on aquestes observacions tenen una 
rellevància política i una utilitat directa. Notes internacionals publicades durant el 2010: 
 

 No. 9. “A war in Congo? Where’s the news? The dramatic humanitarian 
situation in the Eastern and North-eastern provinces”. Andrea Pontiroli  

 No. 10. “Out of the ashes: What Next for the UN in Haiti?” Johanna 
Mendelson  

 No. 11. Pakistan's “’Elephant in the room’. The Mysterious Case of 
Balochistan”. Emma Hooper 

 No. 12. “Turkey's bold new visa diplomacy”. Deniz Devrim i Eduard Soler i 
Lecha.  

 No. 13. “A missed opportunity: the Goldstone Report on Gaza and its 
consequences in Israel”. Alvise Vianello 

 No. 14. “Herman Van Rompuy o la ‘determinación tranquila’: El proceso de 
consolidación del nuevo presidente estable del Consejo Europeo”. Carme 
Colomina 

 No. 15. “El reto de las ‘dos Bolivias’. La confrontación entre el Altiplano y el 
Oriente dificulta el despliegue del proyecto autonómico de Evo Morales”. 
Celia Cernadas, 

 No. 16. “Is Albania's moderating voice in Southeast Europe taken for 
granted?”. Remzi, Lani 

 No. 17. “Una presidencia rotatoria menguante: el difícil papel de España”. 
Carme Colomina, Deniz Devrim, Laia Mestres, Eduard Soler i Lecha 

 No. 18. “Pushing Iran against the wall: More than Just a Regional Problem”. 
Emma Hooper.  

 No. 19. “La Mauritanie au carrefour des menaces régionales”. Laurence Aïda 
Ammour 

 No. 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. Ideas para 
acelerar el crecimiento en la región”. Francis Ghilès  
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 No. 21. “La crisis de la deuda griega en clave bizantina: Entre la economía 
global y el sálvese quien pueda”. Emma Hooper 

 No. 22. “Kirguizstán después de las elecciones: ¿Lo peor está por ocurrir?”. 
Nicolás de Pedro 

 No. 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso decisivo, largamente 
esperado”. Agnieszka Nowak i Irina Kobrinskaya 

 No. 25. “Crisis alimentaria en Pakistán. Agua, energía, agricultura: el 
conflicto que viene”. Emma Hooper 

 
 
Opinión 
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/opinion 
 
Iniciat l’any 2006, l’Opinió és un format d’articles curts que es publiquen en línia i que 
ofereixen una visió personal i informada d’esdeveniments d’actualitat. Els autors de 
l’Opinió són analistes de la Fundació o que hi estan associats. Durant el 2010: 
 

 N.º 55. “Las contradicciones de la política de integración alemana”, Tatiana 
Ticona 

 N.º 56. “Alternancia en Chile: 20 años no son en balde”, Anna Ayuso 
 N.º 57. “Cuando la xenofobia dirige la acción política”, Gemma Pinyol 
 N.º 58. “¿Reconstruir Haití? no todo vale”, Íñigo Macías 
 N.º 59. “Enlargement works, why stop now?”, Deniz devrim i Mary Jane O’Leary 
 N.º 60. “Haití: entre terremotos naturales y no tanto”, Mariana Foglia 
 N.º 61. “Conversation with Shashi Taroor”, Jordi Vaquer i Fanés 
 N.º 62. “Condicionantes de la acción de la OEA y Brasil en la crisis 

hondureña”, Aquiles Magide 
 N.º 63. “Haití: lecciones para la ayuda humanitaria”, AitorZabalgogeazkoa 
 N.º 64. “Elections régionales en France: de la déception à l’exaspération”, 

Francis Ghilès 
 N.º 65. “Turbulencias en la relación Israel-EEUU”, Ricard Gonzàlez 
 N.º 66. “Kirguizstán, segundo asalto: ¿una esperanza democrática?”, Nicolás 

de Pedro 
 N.º 67. “Elecciones en Italia: Berlusconi en deuda con la Liga Norte de 

Bossi”, Alvise Vianello 
 N.º 68. “El que queda de Bèlgica”, Carme Colomina 
 N.º 69. “An Iron Chancellor for Europe”, Carme Colomina i Deniz Devrim 
 N.º 70. “UK politics: Breaking with the Past”, Alan Butt Philip 
 N.º 71. “Cumbre de presencias incómodas y ausencias elocuentes: Honduras 

y la cumbre UE-América”, Latina Anna Ayuso 
 N.º 72. “At long last, a change at the Algerian ministry of Energy”, Francis 

Ghilès 
 N.º 73. “The Union for the Mediterranean fails to provide a new tool box for 

the region”, Francis Ghilès 
 N.º 74. “Nicaragua: crisis a golpe de decreto”, Salvador Martí 
 N.º 75. “The dramatic fallout of leadership vacuum in the Middle East”, 

Francis Ghilès 
 N.º 76. “El peor enemigo de Israel”, Alvise Vianello 
 N.º 77. “Kyrgyzstan: time to honour our commitments”, Jordi Vaquer i Fanés 
 N.º 78. “Haití, ¿Un paso más?”, Kattya Cascante 
 N.º 79. “Diálogo en Cuba y con Cuba”, Francesc Bayo 
 N.º 80. “Xinjiang: el compromiso necesario”, Nicolás de Pedro 
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 N.º 81. “Georgia, August 2010: Conflict flows under frozen hostilities”, Carme 
Colomina 

 N.º 82. “La segunda guerra de Irak ha terminado, o casi”, Francesc Badia i 
Dalmases 

 N.º 83. “Tadzhikistán: ¿un nuevo escenario para la insurgencia islamista?”, 
Nicolás de Pedro 

 N.º 84. “Nuevo escenario para Turquía y la Unión Europea tras el 
referéndum”, Eduard Soler i Lecha 

 N.º 85. “La hora de Santos: ¿Un nuevo encaje internacional para Colombia?”, 
Anna Ayuso 

 N.º 86. “5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio… ¿quién da más?”, Íñigo Macias Aymar 

 N.º 87. “Bosnia ha votado ¿Y ahora qué?”, Jordi Vaquer i Fanés 
 N.º 88. “El nuevo Parlamento venezolano: el reto del consenso”, Valentina 

Oropeza 
 N.º 89. “Lo que pudo ser y tal vez fue: razones sobre el supuesto golpe de 

Estado en el “nuevo” Ecuador”, Oscar del Álamo 
 N.º 90. “Obama a la hora del té. La derrota demócrata ¿Una oportunidad para 

la agenda internacional europea?”, Francesc Badia i Dalmases 
 N.º 91. “Una relación muy especial. Por qué continuará el proceso de 

adhesión de Turquía a la Unión Europea”, European Stability Initiative 
 N.º 92. “Diplomacia internacional y Wikileaks: ¿un antes y un después?”, Pere 

Vilanova 
 N.º 93. “Les eleccions catalanes i la situació de l'esquerra a Europa”, Joan 

Subirats 
 N.º 94. “The Euro’s future. The worst may not come to pass”, Francis Ghilès 
 N.º 95. “Kosovo avanza, pese a las dificultades”, Jordi Vaquer i Fanés 
 N.º 96. “La victoria de Berlusconi derrota a Italia”, Alvise Vianello 
 N.º 97. “Integrar a Turquía en las conversaciones nucleares: Un juego de 

suma positiva”, Eduard Soler i Lecha i Anna Almuedo 
 N.º 98. “Bielarús y Kirguizstán: dos caras de una misma moneda”, Nicolás de 

Pedro 
 
 
Dossiers CIDOB 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/dossiers_cidob 
 

El Dossier CIDOB s’ha convertit en un dossier a la xarxa on, a banda dels articles elaborats 
de manera expressa sobre una qüestió d’actualitat, s’hi poden trobar enllaços, documents 
oficials de referència, articles, cronologies i altra mena de materials de referència. 
D’aquesta manera el Dossier CIDOB ha esdevingut una eina més vinculada a l’actualitat i 
pot actualitzar-se i ser així més útil per al lector que cerqui aprofundir en les qüestions 
que marquen l’actualitat política del moment. Dossiers realitzats durant el 2010: 
 

 “De Lula a Dilma: dos líderes para un Brasil en transformación”. Data de 
publicació: 12/2010 

 “Haití”. Data de publicació: 11/2010 
 “Brasil Elecciones 2010”. Data de publicació: 09/2010 
 “Kirguizstán 2010”. Data de publicació: 07/2010 
 “Israel Gaza 2010”. Data de publicació: 06/2010 
 “UK 2010 Elections”. Data de publicació: 05/2010 
 “Honduras”. Data de publicació: 05/2010 
 “Ucrania”. Data de publicació: 03/2010 
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6.2.3 MICROSITES I OBSERVATORIS EN LÍNIA 
Progressivament el CIDOB, seguint la línia del Dossier CIDOB, ha anat obrint més espais 
dinàmics en el seu entorn web per anar fent un seguiment acumulatiu d’alguns temes 
d’especial interès dels nostres projectes. Són: 
 
 
Consolidació democràtica de les Forces Armades del sud d’Amèrica Llatina 
Direcció: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona i CIDOB. 
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html 
 
 
SEDMED – Portal SEguretat i DEFensa al MEDiterrani.   
http://www.cidob.org/alt/seguridad-mediterraneo/analisis_ssm/relac_euromed/proc_bcn_nou.html 

 
 
Drets culturals i polítics dels pobles indígenes i el seu impacte en la gestió de 
recursos mediambientals 
Direcció: Salvador Martí, Universidad de Salamanca i CIDOB 
http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html 
 
 
Observatori Algèria 
Coordinació: Alvise Vianello, investigador de CIDOB 
http://www.observatorioargelia.org 
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6.3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ  
 
La Difusió i la Comunicació són àmbits que guanyen paper en el Pla Director 2010-2013. 
Fer arribar l’anàlisi, les propostes i les idees que generen els analistes i les activitats de 
CIDOB a les persones que poden posar-les en pràctica i fer-ne ús és una part creixent de 
l’activitat en aquest àmbit. 
 
 

6.3.1 PÀGINA WEB DE CIDOB 
De manera progressiva el Pla Director ha generat canvis en l’estructura de la web CIDOB, 
que permeten una millor difusió de les idees i dels continguts i no tant de les activitats, 
seminaris, notícies, etc. d’acord amb el canvi d’orientació de la Fundació. Alguns 
d’aquests canvis s’han reflectit a la nova plana home de la web que ha canviat el seu 
format. Entre altres temes que s’han canviat al 2010 cal destacar: 
 
 Reorientar els idiomes en què la web ofereix la seva informació 

A la web del CIDOB s’ha prioritzat l’idioma original dels continguts que es carreguen a la 
web. Al mateix temps i d’acord amb l’anàlisi del perfil d’usuaris a la nostra web, que és 
majoritàriament hispà, hem eliminat les traduccions dels textos d’acompanyament dels 
continguts. 
 
 Cessió de materials CIDOB en altres repositoris  

La cessió de materials del CIDOB a d’altres webs es fa de manera seleccionada a webs del 
nostre àmbit de treball. Malgrat que la nostra preferència és que els materials s’allotgin 
exclusivament als nostres servidors, prioritzem la difusió dels continguts. Així, la major 
part de continguts allotjats a altres servidors fora de CIDOB es troben a webs 
d’universitats europees i llatinoamericanes. Menció especial cal fer per les webs de 
l’Europe’s World i de l’International Security Network, ISN. 
 
 Intensificar la presència en d’altres webs a través d’enllaços externs. Acció de 

promoció en institucions afins a la nostra 
La promoció de la web del CIDOB a d’altres webs per atraure visites a través d’enllaços, 
banners i citacions a documents ha donat els seus fruits durant el 2010. Entre d’altres, cal 
destacar: 
 
Ibei, www.ibei.org 819 visites 
Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org 720 visites 
Think Tank Directory Europe, eu.thinktankdirectory.org 653 visites 
Agencia Española de Cooperación, www.aecid.org 470 visites 
Generalitat de Catalunya, www20.gencat.cat 372 visites 
Observatori d’Àsia Central, www.asiacentral.es 322 visites 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Coop., www.maec.es 233 visites 
Le Monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr 134 visites 

 
 Nova plana específica de “premsa” i “CIDOB als mitjans” 

Tal i com marca el Pla Director, la tasca de difusió a premsa ha estat una prioritat. 
D’aquesta manera, s’ha donat més visibilitat a la premsa i altres mitjans de comunicació 
a través d’una pestanya específica per a la premsa a la plana home de la web. 
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Plana principal de la web del CIDOB 
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Visites a la web CIDOB 
 

Anys: 
2008 
2009 
2010 

Visites 
849.863
844.622

1.064.039 

Pàgines vistes 
1.836.340
1.749.072
1.996.074 
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Fonts de tràfic: la majoria de les visites a la web del CIDOB vénen a través dels motors 
de cerca, un 82,43%. D’aquestes, la majoria són de Google, 75%, i les altres, vénen de 
motors de cerca menys utilitzats. D’aquí la importància que el nostre posicionament web 
a través dels motors sigui el millor possible. Les webs que ens referencien, esmentades a 
l’apartat 6.3.1 suposen un 10,58% de les visites i el tràfic directe (les persones que 
teclegen l’adreça directament) suposen un 6,99%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuaris per regions: l’anàlisi del perfil d’usuaris de la web del CIDOB ens demostra que 
el nostre públic ve, majoritàriament, d’Amèrica Llatina, seguit dels països de l’Europa del 
Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

6.3.2 COL·LABORACIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
El treball amb mitjans de comunicació té una rellevància especial, ja que la major part de 
les persones que tenen interès en qüestions internacionals els tenen com a referent 
pràcticament únic. En el cas dels mitjans de comunicació, hi ha hagut cinc línies d’acció 
durant el 2010: 
 
 Col·laboracions permanents amb mitjans de comunicació.  
 Participacions com a comentaristes experts en programes i tertúlies de mitjans 

audiovisuals. 
 Publicació d’articles d’opinió a la premsa escrita generalista i les publicacions 

especialitzades. 
 Repercussió mediàtica de les activitats però sobretot dels informes, idees i propostes 

de CIDOB. 
 Vinculació de periodistes especialitzats i interessats a les recerques, debats i 

reflexions del CIDOB. 
 
Col·laboracions: 
 
Entrevista a Nicolás de Pedro. Catalunya Vespre. “¿Prolongación del mandato 
presidencial en Kazajstán?” Catalunya Ràdio, 29 de desembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/prolongacion_del_mandato_presidencial_en_kazajst
an 

 
Jordi Vaquer. Internacional. “El arma de los débiles”. El País, 28 de desembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/arma/debiles/elpepiint/20101228elpepiint_7/Tes 
 
Alvise Vianello. Internacional. “Crisi política a Itàlia: Berlusconi se'n surt, Roma 
esclata”. Ara, 15 de desembre de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/crisi_politica_a_italia 
 
Carmen Claudín. Opinión. “Nada nuevo en Rusia bajo el cielo de Wikileaks”. El País, 14 
de desembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Nada/nuevo/Rusia/cielo/Wikileaks/elpepiopi/20101214elpepiopi_5/
Tes 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “Cancún, clima multilateral”. El País, 14 de desembre de 
2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cancun/clima/multilateral/elpepiint/20101214elpepiint_12/Tes
# 

 
Entrevista a Eduard Soler. Les Notícies de les 10. “Qatar: àmbit polític, econòmic i 
social d'aquest país situat al Golf Pèrsic”. BTV, 14 de desembre de 2010. 
http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=11150 
 
Nicolás de Pedro, entrevista. “Russia-Kazakhstan joint air defense system not stunt 
Afghan operations”. TREND News Agency, 11 de desembre de 2010.  
http://en.trend.az/news/politics/1796032.html 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “Rusia y su entorno vistas por la diplomacia 
estadounidense”. El País, 2 de febrer de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/entorno/vistas/diplomacia/estadounidense/elpepuint/2
0101202elpepuint_3/Tes 
 
 



 112 

Entrevista a Carme Colomina. El matí a 4 bandes. “Reaccions Wikileaks”. Ràdio 4, 1 de 
desembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/reaccions_wikileaks 

 
Entrevista a Elena Sánchez. Economía y política. “¿Por qué tantos políticos hablan tan 
mal del inmigrante?” Expansión, 28 de novembre de 2010. 
http://www.expansion.com/2010/11/25/economia/1290705059.html 
 
Haizam Amirah Fernández i Eduard Soler i Lecha Opinión. “¿Qué unión necesita el 
Mediterráneo?” El País, 27de novembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/union/necesita/Mediterraneo/elpepiopi/20101127elpepiopi_4/Tes 
 

Entrevista a Eduard Soler. Mapamundi. “Eleccions Legislatives a l'Egipte”. Catalunya 
Ràdio, 26 de novembre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/489146/Mapamundi 
 
Nicolás de Pedro. “Kirguizstán: ¿lo peor está por ocurrir?”. ECFR (European Council on 
Foreign Relations) 25 de novembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/kirguizstan_lo_peor_esta_por_ocurrir 

 
Jordi Vaquer. Opinión. “Seguridad a la europea. El balance de la cumbre de Lisboa”. El 
Periódico, 24 de novembre de 2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101124/seguridad-europea/594605.shtml 
 
Laurence Aïda Ammour et al. Mapamundi. “Seguretat al Sahel i al desert del Sàhara”. 
Catalunya Rádio, 4 de novembre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/481153/Mapamundi 

 
Jordi Vaquer. Opinión. “Europa, ante el espejo balcánico”, El Periódico, 19 d’octubre de 
2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101019/europa-ante-espejo-balcanico/542758.shtml 
 
Carmen Claudín. Mapamundi. “Atac terrorista al Parlament de Txetxènia”, Catalunya 
Rádio, 19 d’octubre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/476981/Mapamundi 
 
Jordi Vaquer, i Jela Bacovic, Mapamundi. “Deu anys de la caiguda del poder de 
Slobodan Milosevic”. Catalunya Ràdio, 4 d’octubre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/472414/Mapamundi 

 
Comentaris de Carme Colomina. Anna Balcells. “L'auge del radicalisme. Una Europa 
més ultra”. Avui, 26 de setembre de 2010.  
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/308236-una-europa-mes-
ultra.html?cks_mnu_id=75&cks_darrers_mnu_id=75:260 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “¿Para qué está España en Afganistán?”. El Periódico, 16 de 
setembre de 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100916/para-que-esta-espana-
afganistan/481027.shtml 
 
Entrevista a Elena Sánchez. Economía y Política. “Lo que nadie le cuenta sobre las 
estadísticas de inmigración”. Expansión, 16 de setembre de 2010.  
http://www.expansion.com/2010/09/15/economia/1284558310.html 
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Debat amb Alvise Vianello et al. El matí a 4 bandes. “Antisemitisme a Espanya”. Ràdio 4, 
15 de setembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/antisemitisme_a_espanya 

 
Entrevista a Eduard Soler. Radio France Internacional. “Turquía: El balance de un 
referéndum que cambiará la historia”, RFI, 13 de setembre de 2010. 
http://www.espanol.rfi.fr/europa/20100913-el-balance-de-un-referendum-que-cambia-la-historia 

 
Entrevista a Eduard Soler. Tots x tots. “L’amistat entre Berlusconi i Gaddafi”, Com 
Ràdio, 9 de setembre de 2010  
http://comradioblocs.com/totsxtots/2010/09/15/lamistat-entre-berlusconi-i-gaddafi/ 
 
Entrevista a Jordi Vaquer. “Què és un think-tank?”, RAC 1, 26 d’agost de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/que_es_un_think_tank_per_jordi_vaquer 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “El conflicto de Melilla, más allá de la frontera”. El 
Periódico, 19 d’agost de 2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20100819/conflicto-melilla-mas-alla-frontera/441755.shtml 
 
Nicolás de Pedro. “Kyrgyzstan not to repeat ‘Kosovo scenario’”. TREND News Agency, 
29 de juliol de 2010. 
http://en.trend.az/news/politics/foreign/1727765.html 
 
Josep Ramoneda i Jordi Vaquer. Telenotícies. “Diferències amb Kosovo”. TV3, 23 de 
juliol de 2010.  
http://www.tv3.cat/videos/3030330/Diferencies-amb-Kosovo 

 
Jordi Vaquer. Internacional. “La independencia no es ilegal, ¿y ahora qué?”. El 
Periódico, 22 de juliol de 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100723/independencia-ilegal-ahora-
que/400681.shtml 

 
Entrevista a Francesc Bayo. La Tarde en vivo. “Reacciones internacionales tras la 
llegada a España de disidentes cubanos excarcelados”. RTVE, 21 de juliol de 2010.  
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100721/llega-a-espana-duodecimo-disidente-cubano-tarde-
vivo/834900.shtml 
 
Jordi Vaquer. Opinión. “Un primer ministro para Europa”, El Periódico, 14 de juliol de 
2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100714/primer-ministro-para-europa/385370.shtml 

 
Entrevista a Francesc Bayo. La mañana en vivo. “Viaje de Moratinos a Cuba”. Radio 5, 6 
de juliol de 2010.  
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100706/experto-america-latina-opina-sobre-visita-moratinos-a-cuba-
manana-vivo/821240.shtml 
 
Entrevista a Francesc Bayo. Les notícies a les 10. “Viatge de Moratinos a Cuba”. BTV, 6 
de juliol de 2010.  
http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=9581&cercaProgrames=215&fInici=06/07/2010&fFin=07/
07/2010 

 
Entrevista a Nicolás de Pedro. Mapamundi. “La situación de los uigures en Xinjiang”. 
Catalunya Ràdio, 5 de juliol de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/uigures_en_xinjiang_050710 
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Nicolás de Pedro. Mundo. “La zona de Kirguistán no corre el peligro del avispero de 
las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso”. La Información, 27 de juny de 2010.  
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/la-zona-de-kirguistan-no-corre-el-peligro-del-
avispero-de-las-ex-republicas-sovieticas-del-caucaso_UqvLjrhh5aA7zKNTsqfBu1/ 
 
Entrevista a Carme Colomina i Nicolàs de Pedro. “El referèndum constitucional al 
Kirguizstan”. Catalunya Ràdio, 26 de juny de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/referendum_constitucional_en_kirguizstan_260610 
 
Nicolás de Pedro. Internacional. “Kirguistán, en caída libre”. La Vanguardia, 24 de juny 
de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/kirguistan_en_caida_libre_por_nicolas_de_pedro 
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