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1> A n u a r i o  I n t e r n a c i o n a l  C I D O B  2 0 0 1

Format › 20,5 cm x 27cm
Pàgines › 528
Edició › en castellà / ISSN 1133-2743
Preu per exemplar › 9.500 ptes. 

ARTICLES

Carlos Alonso Zaldívar
Antón Costas
Jorge I. Domínguez
Enrique Fanjul
Alfredo Pastor
Mónica Salomón
Elvira Sánchez

ANNEXOS

Espanya
Política exterior d’Espanya
L’acció exterior de las comunitats autònomes 
Migracions a Espanya
Relacions econòmiques exteriors
Cooperació internacional espanyola

La nova Europa
Integració i relacions exteriors de la UE
Pressupostos i comerç exterior de la UE
El conflicte de Kosovo
Evolució de la CEI
Sèrbia: l’era Milosevic
Federació Russa: el conflicte txetxè

Conjuntura internacional
Cronologia internacional
Conflictes actuals al món 
Observatori electoral internacional 
Conferències internacionals sobre medi ambient i desenvolupament
Indicadors de desenvolupament humà
L’espai mediterrani
Cooperació i integració regional a Amèrica Llatina

Mèxic, perfil d’un país
Sistema polític i estructura de l’Estat, integració regional i relacions
exteriors, seguretat, balanç militar, conflictes actuals i potencials, indi-
cadors econòmics i socials, població i salut reproductiva, migracions,
ètnies.
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2> Revista CIDOB d’afers internacionals

Nº 53. CIUDADANÍA EUROPEA E INMIGRACIÓN › Coord. Anna Terrón
Articles › “El debate sobre la inmigración en la Unión Europea. Marco general”, Anna Terrón
i Cusí; “El debate sobre la inmigración en España, ¿una oportunidad doblemente perdi-
da?”, Carles Campuzano; “Historia del Acuerdo y del Convenio de Schengen”, Lode Van
Outrive; “Hacia una ciudadanía europea inclusiva. Su extensión a los inmigrantes”, Javier
de Lucas; “Los derechos de los nacionales de terceros países en la Unión Europea. Situa-
ción jurídico-política tras la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión”, Francisco J. Fonseca Morillo; “Nuevas medidas para luchar contra la discrimina-
ción en la Unión Europea”, Beate Winkler; “Hacia una política europea de inmigración y
un régimen común en materia de asilo”, Rinaldo Bontempi; “Propuesta de Directiva sobre
la reagrupación familiar y otras propuestas en el campo de la ley de inmigración”, Pieter
Boeles; “Hacia una política común de asilo para la Unión Europea”, Toni Lluch; “Funda-
mentalismo estatal de la UE en torno a la inmigración”, Ricard Zapata-Barrero; “Regula-
rización y política migratoria en Europa”, Philippe de Bruycker; “La Ley de Inmigración
italiana. La experiencia con Túnez”, Giorgio Napolitano.

Nº 54-55. ESPAÑA ANTE LA SEGUNDA CUMBRE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉ-
RICA LATINA Y EL CARIBE › Coord. Anna Ayuso
Articles › “Razones españolas para el éxito de una alianza estratégica entre la UE y
los países de América Latina y el Caribe”, Alberto Carnero Fernández; “Las relaciones
políticas de la Unión Europea con América Latina tras la primera conferencia intergu-
bernamental. Agenda y prioridades”, Alberto Antón Cortés; “Las relaciones económi-
cas entre América Latina y la Unión Europea”, José Antonio Ocampo i María Ángela
Parra; “Las organizaciones cívicas y los académicos en las relaciones Unión Europea-
América Latina”, Christian Freres; “La política exterior española hacia América Lati-
na: tendencias recientes y proyección hacia el futuro”, Rafael Grasa Hernández; “La
cooperación para el desarrollo de la Unión Europea en América Latina. La acción espa-
ñola ante un pasado umbrío y un futuro incierto”, Anna Ayuso Pozo; “¿Promesas incum-
plidas? Un balance crítico de las teorías del cambio político y su aplicabilidad en Amé-
rica Latina”, Salvador Martí i Puig; “Las relaciones exteriores del Mercosur”, Manuel
Cienfuegos Mateo; “Encuentros y desencuentros en las relaciones de Brasil con la
Comunidad Económica Europea (1957-2000)”, Bruno Ayllón Pino; “Las relaciones entre
Canadá y la UE en el contexto del nuevo regionalismo”, Josep Ibáñez Muñoz; “El plan
Colombia: ¿un modelo de intervención?” Juan Gabriel Tokatlian.

Nº 56. MISCELÁNEA
Articles › “La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diá-
logo, disidencia, aproximaciones”, Mónica Salomón González; “Kant y el Mediterráneo:
una nueva visión de la política Euromediterránea”, Martin Jerch i Alejandro V. Lorca
Corrons; “El efecto del auge del petróleo en Azerbaidzhán: diagnóstico y políticas”, Aurè-
lia Mañé Estrada i Josep Lladós Masllorens; “Kazajstán. El leopardo en la encrucijada”,
Luis Fco. Martínez Montes; “La Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK)”, Alfonso J. Iglesias Velasco; “Perspectivas para el África
Austral ante el nuevo marco de relaciones comerciales con la Unión Europea”, Eduardo
Bidaurrazaga Aurre; “Consolidación democrática en África Subsahariana”, Ángel Pérez
González; “El Fórum 2004 ¿un ejemplo de cooperación? (El Acuerdo-marco relativo al
Fórum Universal de las Culturas-Barcelona 2004)”, Susana Beltrán García.

Format › 16,5 cm x 23,5 cm | Pàgines › 160-200 aprox.
Edició › en castellà | ISSN 1133-6595
Periodicitat › quadrimestral
Preu subscripció › 4.200 ptes.
Preu per exemplar › 1.500 ptes. (2.000 ptes. núm. doble)

                                                                                       



27P u b l i c a c i o n s

3> Revista  DCIDOB

Format › 21,5 cm x 31,5 cm / Pàgines › 48
Preu subscripció › 3.000 ptes. / Preu per exemplarPàgines › 481.000
ptes.
Edició › en català / ISSN 1132-6107 / Periodicitat › trimestral (4 núm.
l’any)

Nº. 78. TRANSICIONS, DRETS HUMANS I RECONCILIACIÓ
› Assessor Francesc Bayo
“Transicions, drets humans i reconciliació nacional”, Ludolfo Paramio;
“Argentina: oblit o memòria?”, Roberto Bergalli; “Amèrica Central: llui-
tant contra l’oblit”, Salvador Martí; “El cas del Magrib: un llarg camí a
recórrer”, Laura Feliu; “Sud-àfrica: transició i reconciliació”, Ferriol Sòria;
“Europa de l’Est i l’exURSS: unes transicions plenes de clarobscurs”, Àlex
Muns; “Filipines i Indonèsia: dues transicions amb coincidències”, Fran-
cesc Serra; “Principals instruments internacionals sobre drets humans”;
Adreces d’internet.

Nº 79. NIGÈRIA I SUD-ÀFRICA
› Assessor. Antoni Castel
“Nigèria un gegant en dificultats”, Antoni Castel; “Expressions culturals
nigerianes: tot s’ensorra, tot es transforma en art”, Verónica Pereyra;
“Sud-àfrica de la transició a la consolidació”, Mbuyi Cabunda; “Les rela-
cions exteriors de la nova Sud-àfrica”, Alicia Campos; “Àfrica austral cul-
tures en ebullició”, Gustau Nerín; “Àfrica, un continent en moviment”;
“Perfil de Nigèria; Perfil de Sud-àfrica”; “El VIH/SIDA una regió en aler-
ta roja”; Adreces d’internet.

Nº 80. SEGURETAT ALIMENTÀRIA
› Assessors. Jordi Bigues i Henk Hobbelink
“Comerç i fam: la liberalització del comerç com a recepta global”, John
Madeley; “Lliçons de la revolució verda”, Peter Rosset, Josep Collins i
Frances Moore Lappé; “La Unió Europea i la seguretat alimentària”, Sora-
ya Rodríguez Ramos; “La fam al món explicada al meu fill”, Jean Zie-
gler; “Crisi alimentària: les vaques enfollides”, Jordi Bigues i Fred Roma-
no; “Seguretat alimentària: una introducció”; “Alternatives ecològiques,
de l’A a la X”, Jordi Bigues; “Estudis de cas: Nova York, Dinamarca”, Víc-
tor González, “Brasil-Rio Grande do Sul”, Mario Gusson i Jairo Boza,
“Etiòpia”, Tewolde Berhan Gebre Egziabher; “Gènere i seguretat ali-
mentària”.

Nº 81. SUD-EST ASIÀTIC
“La faula dels tigres i els bambús: el Sud-est asiàtic, avui”, Delfí Colo-
mé; “El model de desenvolupament capitalista al Sud-est asiàtic: l’espe-
cificitat d’una estratègia alternativa”, Gemma Cairó; “Les relacions entre
la Unió Europea i el Sud-est asiàtic: principals línies d’actuació”, Joan
Colom; “Noves relacions d’Espanya: l’obertura a l’Àsia”, Eva Soms; “Cata-
lunya i Àsia-Pacífic: les relacions politicoinstitucionals”, Pablo Pareja;
“Timor Lorosae: memòries i lliçons de la gestació d’un Estat”, Manuel
Montobbio; “El Vietnam, una visió actual”, Ricard Oriol; “Perfil de paï-
sos: Brunei, Cambotja, Filipines, Indonèsia, Laos, Malàisia, Myanmar, Sin-
gapur, Tailàndia, Vietnam”; Cronologies històriques.
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4> Enciclopedia del Mediterráneo

SERIE CIENCIAS HUMANAS
Nº11 AL-ÁNDALUS: SABERES E INTERCAMBIOS CULTU-
RALES. Maribel Fierro
Hi ha llibres en què l’al-Andalus és solament una excusa
per parlar d’Europa o “Occident”. Aquest llibre ha volgut
analitzar el saber de l’al-Andalus dins del seu context, el
d’una societat islàmica premoderna. Després de tot, els
habitants de l’al-Andalus no van crear ni transmetre els
seus sabers en funció de la influència que aquests pogues-
sin tenir en el món cristià o “occidental”. La seva mira-
da estava dirigida, en primer lloc, cap a ells mateixos i,
en segon lloc, cap a la resta del món musulmà. Si no
volem quedar-nos amb una visió eurocentrista del que va
ser l’al-Andalus, haurem de fer l’esforç d’intentar veure
aquest món des de les seves coordenades religioses i
intel·lectuals.

Format › 11 cm x 19 cm / Edició › de butxaca, en castellà
Preu per exemplar › 1.100 ptes.

5> Documentos CIDOB

SÈRIE: POLÍTICA EUROPEA DE SEGURETAT I DEFENSA
Nº. 1. EL PROCÉS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA EUROPEA. Narcís Serra i Serra
Format › 14,8 x 21cm / Pàgines › 24
Dipòsit legal › B-46799-2001

SÈRIE: DIÀLEGS MEDITERRANIS
Nº 1. L’AGRICULTURA I ELS ACORDS D’ASSOCIACIÓ EUROMEDITERRANIS. Josep M. Jor-
dán Galduf
Format › 14,8 x 21cm / Pàgines › 20
Dipòsit legal › B-46797-2001

SÈRIE: RELACIONS ESPANYA-ÀSIA
Nº 1. LES RELACIONS POLITICOINSTITUCIONALS ENTRE CATALUNYA I ÀSIA-PACÍFIC.
Pablo Pareja Alcaraz
Format › 14,8 x 21cm / Pàgines › 20
Dipòsit legal › B-46798-2001
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UN NUEVO CONSENSO SOBRE POBLACIÓN. BALANCE
Y PROPUESTAS EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI
Jyoty Shankar Singh › Potser la millor narració en cas-
tellà sobre la Conferència Internacional sobre Població
i  Desenvolupament, celebrada a El Caire el 1994, i que
va aconseguir l’aprovació d’un programa d’acció dirigit
a millorar l’estatus de les dones.
Només cal tenir un interès per les relacions interna-
cionals multilaterals per treure un profit de la lectura
d’aquest llibre que explica, de primera mà, la gènesi,
organització i desenvolupament d’una gran conferèn-
cia intergovernamental.

Coeditat amb Icària editorial
Format › 21,5 x 13cm / Pàgines › 312
ISBN › 84-87072-25-9 / Preu › 2.200 ptes.

DICCIONARI ESTADÍSTIC DELS PAÏSOS DEL MEDI-
TERRANI
Il Mediterraneo economia e sviluppo Enciclopedia tema-
tica aperta, Milano: Jaca Book S.p.A, 2001. 
Redacció del Dizionario Statistico. P. 359-408.
Col·lecció de fitxes dels perfils de tots els països d'in-
fluència mediterrània. 

6> Llibres

                 


