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P r o g r a m e s

> Recerca: informes, ponències, articles

> Taules tècniques: espais de trobada d’acadèmics,

polítics, professionals i empresaris. Dues l’any

per cada programa

> Seminaris i jornades: àmbit internacional de 

les Taules

> Cursos especialitzats

> Publicacions: Documentos CIDOB i web

> Bases de dades d’experts i centres espanyols
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1> Programes
1.1> TRANSICIONS DEMOCRÀTIQUES A L’AMÈRICA LLATINA
› Iniciativa que ofereix un espai de pensament per impulsar idees i projectes des-
tinats a fomentar les relacions amb la regió llatinoamericana en totes les seves
dimensions. Amb aquest objectiu, l’activitat del programa es centra en l’estudi i
seguiment de les relacions econòmiques, polítiques i culturals de Catalunya, Espan-
ya i la Unió Europea en el context internacional. El programa aspira a reunir repre-
sentants dels diferents àmbits socials (empresarial, econòmic, acadèmic, polític
i institucional), interessats en desenvolupar i enfortir les relacions i crear un cli-
ma que afavoreixi l’intercanvi d’idees, estimuli el debat i fomenti iniciatives.

› Papers, articles, ponències. Entre la promoció econòmica i la solidaritat: l’acció
exterior de Catalunya a Amèrica Llatina, dins el projecte “Les comunitats Autòno-
mes Espanyoles i Amèrica Llatina: Una Nova Dimensió de la Connexió Iberoame-
ricana”, coordinat per AIETI i finançat per la Fundació Tinker (EUA). Anna Ayu-
so, Francesc Bayo (Fundació CIDOB). La coordinació de la política espanyola de
cooperació per al desenvolupament cap a América Llatina en el context de la Unió
Europea, Tesi doctoral, UAB, febrer 2001, p. 737, Barcelona. La investigació trac-
ta dels mecanismes de coordinació de la política de cooperació al desenvolupa-
ment a Amèrica Llatina, analitza els instruments per assolir una millora de l’efi-
càcia de l’ajuda en relació als objectius concertats de la comunitat internacional
i les vies per incrementar l’impacte de l’acció de la UE dins la comunitat de donants.
Anna Ayuso (Fundació CIDOB)

› Activitats. Perspectives davant l’exercici de la presidència de la UE per part d’Es-
panya durant el 1r semestre del 2002 i la celebració de la segona Cimera Amèrica
Llatina-Unió Europea a Madrid. 17 setembre de 2001. Fundació CIDOB. 
› Seminari Internacional. Nous Temes de Seguretat a Amèrica Llatina. En aquest
seminari es van analitzar els canvis experimentats per les Forces Armades a Amè-
rica Llatina, a més de debatre entre experts dels dos costats de l’Atlàntic els temes
actuals de seguretat en els processos de transició democràtica. 22 d’octubre. Fun-
dació CIDOB, Wilson Center Foundation

1.2> RELACIONS ESPANYA-ÀSIA
› L’objectiu principal del Programa Àsia és fomentar el coneixement de la realitat
dels països del continent asiàtic mitjançant la creació d’una plataforma multidisci-
plinària d’experts procedents del món acadèmic, empresarial i politicoinstitucional
a partir de la qual puguem tirar endavant les iniciatives necessàries per avançar en
les relacions de Catalunya, Espanya i Europa amb els diversos països asiàtics.

› Papers, articles, ponències. Relacions politicoinstitucionals entre Catalunya i
Àsia-Pacífic. Pablo Pareja Alcaraz
Informe econòmic de les relacions Catalunya-Àsia. Josep Manuel Brañas

› Taula Tècnica. Balanç de les relacions de Catalunya i Espanya amb Àsia. Jorna-
da de presentació de l’estratègia del Govern espanyol cap a Àsia i recull d’opi-
nions dels experts catalans sobre les mancances de l’estat dels estudis i les rela-
cions amb els països asiàtics. 6 de juliol. Fundació CIDOB. 
› Seminari Internacional. Trobada de centres asiàtics. Reunió organitzada amb
el Ministeri d’Afers Estrangers en ocasió de la presentació de la Casa Àsia a Bar-
celona. Seminari amb la participació de centres asiàtics de tota Espanya, la res-
ta d’Europa i els EUA per debatre l’estat de les relacions internacionals després
dels atemptats de l’11-S, l’estat dels estudis asiàtics a Espanya i Europa i fer un
recull de les experiències dels centres asiàtics com a guia per a la Casa Àsia. 11
de desembre. Fundació CIDOB
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1.3> DIÀLEGS MEDITERRANIS 
› Constitució d’un grup de treball que integra a representants de l'Administració, de les insti-
tucions i del món acadèmic, amb vincles a nivell internacional, per realitzar un seguiment i una
anàlisi dels diàlegs polítics i de seguretat existents a l'espai euromediterrani i fer propostes i sug-
geriments per enfortir el Procés de Barcelona.

› Papers, articles i ponències. Balanç dels diàlegs mediterranis i perspectives de futur. Elvira
Sánchez, Fundació CIDOB. La Política Agrícola Comuna (PAC) y el procés euromediterrani. Josep
Maria Jordán, Universitat de València. El finançament euromediterrani: ¿és possible una alterna-
tiva?. Aurelia Mañé-Irene Maestro, Universitat de Barcelona. Paper de la cooperació econòmica i
financera de la Unió Europea en el desenvolupament dels països mediterranis no comunitaris. Jesús
Núñez Villaverde, IECAH. Els reptes de la construcció d’un espai mediterrani o les línies de frac-
tura a les societats mediterrànies. Antoni Segura, Universitat de Barcelona. ESDP, the Mediterra-
nean and the Barcelona process. Elvira Sánchez, Fundació CIDOB. La seguretat global al Medite-
rrani. Elvira Sánchez, Fundació CIDOB

› Taula Tècnica Reunió-debat sobre els diàlegs mediterranis. Balanç dels diàlegs mediterranis i
perspectives de futur. 26 de gener. Fundació CIDOB.
› Taula Tècnica Reunió-debat dels següents documents:s “La Política Agrícola Comuna (PAC) y el
procés euromediterrani”, “El finançament euromediterrani: ¿és possible una alternativa?”, “Paper
de la cooperació econòmica i financera de la Unió Europea en el desenvolupament dels països medi-
terranis no comunitaris”, i “Els reptes de la construcció d’un espai mediterrani o les línies de frac-
tura a les societats mediterrànies”. 15 de juny. Fundació CIDOB.
› Seminari Internacional. Europa i la Seguretat al Mediterrani. Seminari organitzat amb la col·labo-
ració del Centre d’Étude et Prospective Stratégique (CEPS) de França i l’Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos (IEEE) del Ministeri de Defensa d’Espanya. 22 i 23 de novembre. Fundació CIDOB

1.4> POLÍTICA EUROPEA DE SEGURETAT I DEFENSA
› Constitució d’un grup de treball que integra a representants de l'Administració, de les insti-
tucions i del món acadèmic, amb vincles a nivell internacional, per intercanviar idees i avançar
propostes que col·laborin en la creació i profundització de pensament en temes relacionats amb
el procés de construcció de la Política Europea de Seguretat i Defensa (PESD) i en les relacions
de seguretat entre Europa i els Estats Units".

› Papers, articles i ponències. El progrés de la política de defensa europea .Narcís Serra, Fun-
dació CIDOB. Camí vell, senda nova: ¿Espanya, cap a una política exterior global?. Elvira Sánchez,
Fundació CIDOB

› Taula Tècnica El progrés de la política de defensa europea. 11 i 17 de juliol. Fundació CIDOB.
La PESD i la presidència espanyola de la Unió Europea. Miguel Rodríguez de Cárcer, Director General
de Política Exterior per a Amèrica del Nord i per a la Seguretat i Desarmament. Ministeri de Defen-
sa. 8 octubre. Fundació CIDOB.
Els avanços de la PESD durant el període de la presidència espanyola de la Unió Europea. Javier Jimé-
nez-Ugarte, Secretari General de Política de Defensa. Ministeri de Defensa. 21 desembre. Fundació
CIDOB
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2.1> MIGRACIONS
Papers, articles, ponències
› Activitats econòmiques gestionades per la població estrangera a Ciutat Vella.
› Radiografia sobre la immigració estrangera a Ciutat Vella, 2001.
› La immigració a Ciutat Vella, 1986-2000.
› Les comunitats musulmanes a la Unió Europea. Informe comparatiu de polítiques públiques.
› La presència musulmana a la província de Barcelona.

Activitats
› MPG Migration Policy Group
Jornada de treball entre representants del Migration Policy Group i representants de la societat civil de
Catalunya que es dediquen a les qüestions de la immigració entorn del projecte “Estudi de viabilitat sobre
la participació de les persones i organitzacions implicades en els nous debats sobre migració a la UE”.

2.2> DINÀMIQUES INTERCULTURALS
Papers, articles i ponències
› Racism in Metropolitan Areas. El Ejido: ¿conflicte intercultural? Universitat de Gant

› Seminari Internacional. Trobada sobre Interculturalitat. Organitza: Fundació CIDOB, Centre UNESCO
de Catalunya, amb la col·laboració d’UNESCO París i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI)

2.3> POBLACIÓ I SALUT REPRODUCTIVA
Papers, articles i ponències
› Població i Salut Reproductiva al Marroc. Anàlisi de la situació del Marroc en matèria de població i salut
reproductiva, en el marc general del desenvolupament econòmic i social del país. Recull les polítiques i el
pla del Govern, les línies de treball de la cooperació multilateral i bilateral i el paper de la cooperació
espanyola, així com les institucions i ONG marroquines que treballen en el sector.
› Recerca sobre la situació dels estudis de postgrau en població, desenvolupament, salut reproductiva
i gènere a Espanya. Anàlisi de l’existència de cursos de formació superior que tracten i formen sobre els
temes claus de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament (El Caire, 1994) i que
són: població, desenvolupament, gènere i salut reproductiva. S’han identificat i analitzat tots els cursos
oferts a nivell de les universitats espanyoles i institucions no governamentals que de manera directa o
indirecta tracten aquestes temàtiques.

2> Altres  l ínies

1.5> CONSTRUCCIÓ EUROPEA. AMPLICACIÓ
› Es posa a l’abast de la societat un marc per debatre la qüestió “Què volem que sigui Europa?” A la majo-
ria d’estats membres aquest interrogant forma part de l’actualitat prioritària. L’objectiu principal és produir des
de Barcelona idees en relació amb les decisions que s’han d’adoptar a Brussel·les, amb la pretensió de millo-
rar la qualitat del debat sobre l’Europa del futur que volem a casa nostra.

› Reunió-debat
Problemes de la construcció europea en la perspectiva de la presidència espanyola
Carlos Bastarreche, Secretari General d’Afers Europeus, Ministeri d’Afers Estrangers, Madrid.
21 de septembre. Fundació CIDOB.
Visió del procés d’ampliació. Balanç, problemes, perspectives. Eneko Landáburu, Director General de la Direcció
General de l’Ampliació, Comissió Europea, Brussel·les. 9 de novembre. Fundació CIDOB.
La PESDC després de Laeken. Francisco Javier Jiménez-Ugarte, Secretari General de Política de Defensa, Minis-
teri de Defensa. 21 de desembre. Fundació CIDOB.
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3> Seguiments sistematitzats

AMÈRICA LLATINA
› Cooperació i integració regional

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
› L’ AOD espanyola: pressupostos, realitzacions i desenvolupament legislatiu
› L’ AOD dels països del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE
› L’ajut oficial al desenvolupament d’Espanya en matèria de població i salut repro-
ductiva

› La Cooperació de la Generalitat de Catalunya, realitzacions i desenvolupament 
legislatiu

EUROPA CENTRAL, ORIENTAL I NOUS ESTATS INDEPENDENTS
› Evolució de l’escena política russa (partits, grups de pressió, actors polítics, ins-
titucions, etc.)

› Processos d’integració a la CEI
› Conflictes regionals: Caucas
› Processos d’integració a la UE

MEDITERRÀNIA-MÓN ÀRAB
› Evolució del Procés de Barcelona i del partenariat euromediterrani
› Evolució dels diàlegs mediterranis
› Evolució política dels països de la Mediterrània
› Evolució del procés de pau a l’Orient Mitjà

MIGRACIONS
› Migracions a Catalunya i Espanya
› Polítiques migratòries a Europa
› Comunitats musulmanes a Espanya i Europa

UNIÓ EUROPEA
› Política Exterior i Seguretat Comuna (PESC) de la UE
› Política i Integració Europea
› Evolució de la Política de Seguretat i Defensa de la Unió Europea
› Evolució de la Política de Seguretat i Defensa a Espanya
› Evolució de les relacions transatlàntiques

POLÍTICA INTERNACIONAL
› Cronologia de la política internacional
› Observatori electoral internacional

                 


