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Què és el CIDOB? 

40 anys d’estudis internacionals a Barcelona 
 

El CIDOB és un think tank independent i plural amb seu a 

Barcelona, dedicat a l’estudi, la recerca i l’anàlisi de temes 

internacionals.  

 

Creat el 1973 com a Centre de Documentació Internacional de 

Barcelona, des de 1979 és una fundació privada. 

 

El CIDOB treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, 

des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, 

informació i idees per formular i impulsar polítiques que 

reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu per a les 

persones. 



 

Objectius del CIDOB 
 

 

• Un centre independent i plural. 

 

• Un referent internacional útil a Barcelona per a les 

persones, les institucions i les empreses. 

 

• Un actor influent en la gestació de l’acció internacional. 

 

• Una organització connectada a escala europea i mundial. 

 

• Un instrument d’acció internacional al servei dels         

ciutadans, una eina de suport a les relacions internacionals que 

treballa per influir i donar suport a decisors. 



El Patronat de la Fundació CIDOB 
 
Patrons institucionals 
• Generalitat de Catalunya 

• Ajuntament de Barcelona 

• Diputació de Barcelona 

• Àrea Metropolitana de Barcelona 

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• Consell Interuniversitari de Catalunya 

 

Patrons a títol personal 
• Sr. Javier Solana, president d’honor 

• Sr. Antoni Segura, president 

• Sr. Roger Albinyana, director del departament de polítiques euromediterrànies  

  de l’IEMed 

• Sr. José Antich, periodista 

• Sr. Joaquim Boixareu, fundador i expresident de FemCAT 

• Sr. Sixte Cambra, president del Port de Barcelona 

• Sr. Francesc Caminal, advocat 

• Sr. Antoni Esteve, president de la Fundació Catalana de Suport 

   a la Recerca i la Innovació 

• Sra. Dolors Folch, sinòloga i professora emèrita de la Universitat Pompeu Fabra 

• Sr. Carles A. Gasòliba, economista i president del CIDOB (2012-2016) 

• Sra. Carmen Moliné, sòcia de ML Advocats i Economistes Associats 

• Sr. Francesc Planas, president del Fòrum Carlemany 

• Sr. Josep Ribera, fundador i director del CIDOB (1973-2008)  

• Sr. Albert Roca, professor titular d’Història d’Àfrica de la Universitat de Barcelona 

• Sr. Felip Roca, secretari general de Metropolis 

• Sr. Valentí Roqueta, president d’honor de la Fundació Alicia 

• Sra. Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia a la Universitat Autònoma  

  de Barcelona 

• Sr. Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques 

President 

Dr. Antoni 

Segura 

Director    

Dr. Jordi 

Bacaria 



Entitats que financen o han finançat el 

CIDOB (2013 – 2016) 
 

Públiques 



Entitats que financen o han finançat el 

CIDOB (2013 – 2016) 
 

Privades 



Prioritats del CIDOB (2014-2017) 

 

Els grans temes 

 

• Seguretat i desenvolupament 

• Globalització i regionalisme 

• Drets Humans i ciutadania 

 

 

Espais geopolítics 

 

• Una Europa profunda i àmplia 

• La gran Mediterrània 

• L’espai atlàntic 

• El Pacífic emergent 

Països clau 

 

• Estats Units 

• Xina 

• Rússia 

• Índia 

• Turquia 

• Brasil 

 

Països focus 

• Colòmbia 

• Iran 

• Algèria 

• Corea del Sud 

• Mèxic 

• Japó 

 

 



Els projectes del CIDOB amb 

finançament europeu 

 
• El projecte MENARA, liderat pel CIDOB i l’IAI, analitza els 

motors de canvi de l'ordre regional a l'Orient Mitjà i el Nord 

d'Àfrica i les conseqüències d'aquests canvis geopolítics per a 

Europa. 

 

• El projecte SAHWA, liderat pel CIDOB, pretén analitzar les 

tendències i perspectives dels joves en un context de transició 

demogràfica, política i econòmica en els països àrabs 

mediterranis. 

 

• El programa de treball de Europe for Citizens aspira a 

promoure l’anàlisi en profunditat i la participació activa dels 

ciutadans en debats sobre integració europea i el paper de la UE 

al món. 

 

• La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que 

serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els 

estats membres de la UE sobre la integració dels immigrants. 

 



Els projectes del CIDOB amb 

finançament europeu 

 
• El CIDOB participa com a soci al projecte FEUTURE - The 

Future of EU-Turkey Relations, que analitza el futur de les 

relacions entre la Unió Europea i Turquia.  

 

• El CIDOB participa com a soci al projecte MEDRESET, que 

pretén reactivar la relació entre les dues ribes de la Mediterrània. 

 

• El projecte NIEM té com a objectiu incorporar un mecanisme 

d’avaluació de les polítiques d’integració dels refugiats i els 

beneficiaris de protecció internacional a escala nacional a setze 

països de la UE. 

 

Beques Marie Curie 
 

• El projecte TRANSOLAR (Transition to solar energy in the 

Mediterranean) examina els processos de transició sòcio-tècnica 

a l’energia solar a la regió de la Mediterrània.  

 

• El projecte RUDEFOPOS-IRAQ (Rural Development, Food 

Security and Political Stability in Iraq) analitza els actuals reptes 

respecte a la seguretat alimentària a l’Iraq. 

 

 



 

 
Altres projectes 

 
• El Mercator European Dialogue treballa amb membres dels 

parlaments nacionals de països de la UE els temes rellevants de 

l'agenda europea per tal de teixir relacions de confiança que 

permetin entendre les diferents realitats nacionals i superar les 

línies de falla que divideixen Europa. 

 

 

• El projecte STAP RP (The Sources of Tension in Afghanistan & 

Pakistan: Regional Perspectives policy research project (2011-

2016), finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega, analitza 

les fonts principals de tensió a l’Afganistan i el Pakistan i el paper 

que hi juguen els actors regionals. 

 

 

• Wise Cities és un projecte pioner, de base urbana, liderat per 

una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té 

com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el 

desenvolupament sostenible i inclusiu. 



Activitats de referència 
 

 

 

• War & Peace in the 21st Century 

 

• Esmorzars Europeus 

 

• Jornada Europea CIDOB 

 

• Cicle “Què passa al món?” 

 

• Sessions de resposta ràpida 

 
 

  

 

 Finançador principal 

 



Experts CIDOB  
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Publicacions 

 
• Revista CIDOB d’Afers Internacionals 

 

• Anuario Internacional CIDOB 

 

• Anuario de la Inmigración 

 

• Interrogar la Actualidad 

 

• Monografies 

 

Electròniques  

 
• Documents CIDOB 

 

• Opinión CIDOB 

 

• Notes Internacionals CIDOB 

 

• Dossiers CIDOB 

 

• Sèries dels projectes CIDOB 



Xarxes a les que pertany el CIDOB 
 

 

Amèrica Llatina: Consejo Español de Estudios Iberoamericanos 

(CEEIB), European Association of Development Institutes (EADI), 

Latin American Studies Association (LASA), Xarxa Europea 

d’Informació i Documentació sobre Amèrica Llatina (REDIAL), Red 

Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI).  

 

Àsia: Asia Europe Meeting (ASEM), EastAsiaNet, EU-China 

Academic Network (ECAN), Red de Investigación Iberoamericana en 

Estudios de Asia Oriental (REDIAO).  

 

Desenvolupament: European Association of Development Institutes 

(EADI). 

 

Europa: European Policy Institutes Network (EPIN), European 

Information Network of International Relations and Area Studies 

(EINIRAS).  

 

Mediterrània: Euro-Mediterranean Study Commission 

(EUROMESCO). 

 

Dinàmiques interculturals: International Network of Study Centres 

on Interculturality (RICEI), International Network of Intercultural 

Studies (RIDEI). 

 

Publicacions: Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE). 


