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1. A DESTACAR DE L’ANY 2014
Experts internacionals situen el CIDOB entre els millors think tanks del món
Segons l’informe “Global Go To Think Tank” que elabora cada any la Universitat de
Pennsilvània, el CIDOB és el think tank de l’estat espanyol més valorat en les
categories de “Millors think tanks del món” –on assoleix la posició número 58 del
rànquing–, i “Millor think tank d’Europa Occidental”, classificació en la que ocupa el lloc
número 15. El CIDOB torna a revalidar el seu lideratge al Sud d’Europa.
L’Estat del Món
El CIDOB ha consolidat una capacitat de recerca considerable en diversos àmbits de
l’agenda internacional, molts dels quals van estar en el focus de l’atenció mundial l’any
2014. L’Atlantic Future, projecte d’investigació de 3 anys finançat per la Comissió
Europea dins el Setè Programa Marc, ha centrat la seva recerca en les lògiques de
cooperació dins la zona de l'Atlàntic en un moment de gran repercussió d’aquesta àrea
degut a les negociacions del TTIP. El Món Àrab ha estat un altre dels temes prioritaris
per al CIDOB com a coordinador del projecte SAHWA, que situa els joves com a
actors de canvi a través d’estudis de cas en cinc països (el Marroc, Algèria, Tunísia,
Egipte i el Líban). Així mateix, les agendes d’integració i cooperació econòmica a l’Est
de l’Àsia i les relacions en matèria de seguretat a la zona han estat l’eix central de
l’edició 2014 del seminari internacional War & Peace in the 21st century.
Europa: diàleg i construcció
En un any marcat per les eleccions al Parlament Europeu, el CIDOB ha continuat
treballant per crear consciència en relació al procés de construcció europeu i ha
consolidat el conjunt d’activitats emmarcades dins el programa Europe for Citizens de
la Comissió Europea, celebrant seminaris amb experts internacionals en matèria de
governança econòmica de l’eurozona, implicació ciutadana en afers europeus o
política europea de veïnatge. La Jornada Europea d’enguany es va dedicar a
l’educació i el creixement sostenible.
Presència a la societat civil
En els darrers anys, el CIDOB ha incrementat la seva presència en la societat civil,
obrint-se a la ciutadania i atraient un públic cada cop més divers i influent a un major
nombre d’activitats. En aquest sentit, els Esmorzars Europeus i les conferències del
Cicle “Què passa al món?” han experimentat un augment en el nombre d’assistents;
s’ha consolidat la presència dels nostres experts als principals mitjans de comunicació,
tant amb participacions puntuals vinculades a l’actualitat com amb col·laboracions
regulars; i s’ha incrementat el nombre de seguidors i l’impacte de les nostres activitats i
publicacions a les xarxes socials, especialment a Twitter.
Recursos propis del CIDOB
La generació de recursos propis ha continuat sent una prioritat per al CIDOB durant el
2014. En aquest sentit, s’ha volgut compensar l’entorn econòmic advers obrint
diferents vies d’entrada d’ingressos.
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2. ACTIVITATS DE REFERÈNCIA
Seminari War and Peace in the 21st Century
Anualment, el CIDOB convoca el seminari internacional War and Peace in the 21st
Century sota els auspicis de l’alcalde de Barcelona per debatre sobre les grans
qüestions que afecten la seguretat internacional. El seminari es realitza durant un matí
amb la participació d’experts, acadèmics, intel·lectuals i polítics d’alt nivell provinents
d’alguns dels principals països protagonistes del tema tractat. El 2014, el seminari es
va dedicar a analitzar les agendes d’integració i cooperació econòmica a l’Est de
l’Àsia, així com les relacions en matèria de seguretat a la zona.
Socis: Ajuntament de Barcelona, EsadeGeoCenter i Ambaixada d’Austràlia
Finançament: CaixaBank


Peace and prosperity in East Asia: A regional challenge of global concern,
Barcelona, 18 de gener

Esmorzars Europeus
Durant el 2014, el CIDOB ha centrat el seu programa d’Esmorzars Europeus en els
reptes més rellevants que la UE i els seus ciutadans han hagut d’enfrontar durant la
crisi, la promoció de la ciutadania activa com el millor camí cap a una Unió més
reforçada i les eleccions al Parlament Europeu. El ventall de convidats ha anat des de
líders d’opinió a nivell europeu fins a experts o representants de les institucions de la
UE.
Socis: CIDOB i Abertis
Finançament: Europe for Citizens











Realitzats:
Esmorzar Europeu amb Xavier Prats. L’educació com a motor de
creixement a l’Europa del segle XXI. 16 de gener
Esmorzar Europeu amb Javier Elorza. Quina Europa volem? Espanya i
Itàlia en la Unió Europea d’avui. 13 de febrer
Esmorzar Europeu amb Shlomo Ben-Ami. Nou gran joc estratègic a
l’Orient Mitjà. 14 de març
Esmorzar Europeu amb Janez Potočnik. La política europea de medi
ambient: reptes i oportunitats. 21 de març
Esmorzar Europeu amb Joan Hortalà. La relació economicofinancera
Unió Europea- Amèrica Llatina. 22 de maig
Esmorzar Europeu amb la comissària Malmström. La política europea
d’immigració i mobilitat. 20 de juny
Esmorzar Europeu amb Joan M. Nin. És possible un gran acord comercial
transatlàntic? Oportunitats per a Espanya. 7 d’octubre
Esmorzar Europeu amb Pawel Swieboda. L’Europa central a la UE @10:
lliçons apreses, perspectives de futur. 21 d’octubre
Esmorzar Europeu amb Enrico Letta. La nova legislatura europea:
continua la crisi o comença el creixement? 28 d’octubre
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Jornada Europea CIDOB: Una millor educació i mobilitat per a un creixement
sostenible
L’edició de la Jornada Europea CIDOB 2014, “Una millor educació i mobilitat per a un
creixement sostenible”, va voler qüestionar si els països europeus estan fent tot el que
cal per tal de recuperar un creixement econòmic sostingut. Per assolir aquest ambiciós
objectiu, es van abordar dues àrees fonamentals: la relació entre l’educació i el
creixement, per una banda, i la cohesió del Mercat Únic europeu, per l’altra. Amb
aquest acte, el CIDOB vol fomentar vincles estables entre la societat civil catalana i
espanyola i les institucions europees.
Finançament: Repsol, Port de Tarragona, Diputació de Tarragona i Europe for
Citizens


Una millor educació i mobilitat per a un creixement sostenible.
Tarragona, El Seminari. 9 de juny

Cicle: Què passa al món?
La complexitat del món actual així com el moment de crisi que viu Europa exigeixen
que cada cop més els responsables de la presa de decisions, així com els sectors
creadors d’opinió tinguin informació rigorosa, seleccionada per experts i actualitzada al
seu abast per a la seva bona gestió. El CIDOB com a think-tank que porta per lema
Les persones al centre de les relacions internacionals té una responsabilitat clau
d’acostar el seu projecte a la ciutadania i fer-se present a la societat civil catalana. El
CIDOB promou un cicle de conferències d’una durada màxima d’una hora i mitja amb
preguntes-debat, molt properes al públic i amb una certa periodicitat. La mateixa
conferència es pot organitzar a diferents ciutats de Catalunya (Barcelona, Tarrassa,
Sabadell, Girona, Reus, etc.). Els ponents són experts/investigadors del CIDOB de les
diferents àrees; investigadors associats i visitants; representants de la nostra xarxa
europea de think-tanks, etc. Les temàtiques fan referència a la realitat més punyent
(eleccions a Israel, crisi al Sahel, nous lideratges a Amèrica Llatina, crisi europea,
etc.). Les conferències s’adrecen a un públic ampli i el cicle s’anuncia en les agendes
dels diaris.
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari
Finançament: Programa Europe for Citizens










Realitzats:
Cicle “Què passa al món?” Tres anys després de la Primavera Àrab a
Tunísia i a Egipte: què ha canviat i què no ha canviat? Hania
Sholkamy, Soukeina Bouraoui i Emma Murphy. 11 de febrer
Cicle “Què passa al món?” El vot electrònic: experiències
internacionals i possibles aplicacions a Catalunya. Jordi Puignau i Jordi
Martí. 17 de febrer
Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Què està en joc en
aquestes eleccions europees? Jaume Duch i Carles Castro. 17 de
març
Cicle “Què passa al món?” L’Àfrica oblidada: més enllà del conflicte.
Lieve Joris i Albert Roca. 9 d’abril
Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? El dret de secessió a
la Unió Europea. Manuel Medina Ortega, Xavier Vidal-Folch i Josep
Maria Vilajosana. 10 d’abril
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Cicle “Què passa al món?” La crisi d'Ucraïna i la secessió de Crimea:
nous escenaris en la relació entre Rússia i Unió Europea. Xavier Pons i
Carmen Claudín, 28 d’abril
Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Recompondre la
democràcia: s’ha fracturat Europa? Andrés Ortega i Josep Ramoneda.
7 de maig
Cicle “Què passa al món?” Eleccions a l'Índia: el principi d'una nova
era? Agustín Pániker, Nicolás de Pedro i Rosa María Calaf. 13 de maig
Cicle “Què passa al món?” El referèndum escocès i l’horitzó europeu.
John Etherington i Marc Sanjaume. 11 de juny
Cicle “Què passa al món?” Egipte després de les eleccions. Lurdes
Vidal, Marc Almodóvar i Eduard Soler. 16 de juny
Cicle “Què passa al món?” El futur del procés de pau a Colòmbia
després de les eleccions. Farid Samir Benavides Vanegas, Rafael
Grasa i Anna Ayuso. 18 de juny
Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Qui governa Europa?
José Ignacio Torreblanca i Xavier Vidal-Folch. 22 de setembre
Cicle “Què passa al món?” La violència política i criminal a la Conca
del Carib: una història de crim organitzat, guerrilla i militars. Sergio
Aguayo, Salvador Martí i Jordi Bacaria. 5 de novembre
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3. RECERCA
AMÈRICA LLATINA
Estudio sobre América Latina, el Caribe y Europa Central y Oriental: potencial
para el intercambio económico
Aquest estudi analitza el potencial de l’intercanvi econòmic entre els països d’Amèrica
Llatina i el Carib i Europa Central i Oriental. Així mateix, proporciona una visió
panoràmica de les relacions entre aquestes regions i fa suggeriments per promoure la
cooperació entre les dues regions per al major aprofitament del potencial que
ofereixen.
Socis: IWE, ECSA, PISM
Finançament: Fundació EU-LAC
Teixint comunicació radical i moviments socials de Mèxic a Nicaragua
Amb l’objectiu d’entendre la comunicació com a procés de caràcter polític que apuntala
els moviments socials, Amaranta Cornejo, doctora en estudis llatinoamericans
(UNAM), planteja un entrecreuament entre els conceptes de comunicació radical,
democràcia radical i solidaritat transnacional. L’experiència d’una organització de
comunicació comunitària mexicana, “Promedios de Comunicación Comunitaria”, i la de
joves activistes feministes de Nicaragua reunides al col·lectiu “Desde las gafas
morades” il·lustraran el debat teòric.


Teixint comunicació radical i moviments socials de Mèxic a Nicaragua.
7 d’abril

L’ÀSIA
Espanya i Japó: dues economies desenvolupades davant d’una dècada perduda
Aquesta activitat es proposa generar un intercanvi d’experiències entre tècnics,
polítics, investigadors i representants de la societat civil d’Espanya i el Japó, en el
marc de la propera la celebració de l’Any Dual Espanya-Japó (2013-2014). El fil
argumental és el de la “dècada perduda”, l’entrada en una recessió econòmica
profunda després d’un període de gran creixement i del sobtat esclat de la bombolla
financera/immobiliària. Una crisi que el Japó va iniciar als 90 i que Espanya pateix des
de 2007, i que qüestiona no només el model productiu, sinó que demanda la
reinvenció de l’esquema social, polític i econòmic. Ambdós països tenen en comú el fet
de ser economies desenvolupades, amb estats del benestar d’àmplia cobertura i
poblacions cada vegada més envellides, on es limiten les oportunitats per als joves.
Són també dos països que s’insereixen en un context regional on ocupen un cert rol
“perifèric” i que presenten una total dependència energètica, fet que els planteja
l’interrogant nuclear. Pensem doncs en una jornada d’intercanvi d’experiències i de
bones pràctiques, que pugui ser útil per les autoritats dels dos països a l’hora de
prendre decisions i que reforci la relació bilateral.
Socis: MAEC, Japan Institute for International Affairs (JIIA)
Finançament: Japan Foundation, Japan Airlines i CaixaBank
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Espanya i Japó: dues economies desenvolupades davant d’una
dècada perduda. Barcelona, 17 de gener

Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context
L’investigador principal del CIDOB, Nicolás de Pedro, participarà en aquesta
conferència com a key-note speaker. La seva intervenció, “New Vision on Security
Perspectives in Central Asia”, se centrarà en els principals reptes de seguretat
regional (successions presidencials, debilitat institucional, narcotràfic, islamisme,
l’Afganistan, processos d’integració) i en l’impacte de tots ells sobre el Kazakhstan,
particularment, en relació a la intervenció de Rússia a Ucraïna.


Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context.
Kazakhstan, 12 de novembre

DESENVOLUPAMENT
Reconstruint la cooperació des dels seus professionals: Proposta per a un
procés de reflexió
El CIDOB convoca a Barcelona un grup de persones que representen diferents sectors
i que inclou professionals que treballen en institucions de l’administració pública
general i local, acadèmia, practicants, ONGD, think tanks i altres actors de la societat
civil.
Socis: ACADE


Reconstruint la cooperació des dels seus professionals: Proposta per a un
procés de reflexió. 11 de juny

The role of entrepreneurship towards sustainable development. the case of
Africa
L’objectiu d'aquest seminari és proporcionar noves idees sobre els vincles actuals
entre l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament. Aquesta serà la base per
discutir com les iniciatives empresarials i les agències de desenvolupament poden
cooperar millor per a una via de desenvolupament més sostenible i eficaç.
Socis: Acc1ó


The role of entrepreneurship towards sustainable development. the case of
Africa. 4 de juliol

DINÀMIQUES INTERCULTURALS
Presentació del llibre “Pensar la mezcla”
Conversa entre Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat
de Barcelona, Pedro Zarraluki, escriptor, i l’autora, Yolanda Onghena, per descriure i
comprendre la mescla i la identitat en les seves diferents formes, processos i
dinàmiques. El debat estarà moderat per Carme Colomina, periodista del Diari Ara i
investigadora associada del CIDOB.
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Presentació del llibre “Pensar la mezcla”, de Yolanda Onghena,
investigadora sènior del CIDOB. 8 d’octubre

Europe behind (mis)understandings: a critical view by communication students
Europa és, de fet, diversitat; una multiplicitat d'identitats amb records propis i desitjos
de pertinença. No obstant això, aquesta manera d'entendre Europa com una àgora de
múltiples pertinences està sent desafiada per la persistència i la (re)aparició de velles i
noves visions estereotipades i prejudicis que reforcen la bretxa Nord-Sud. En aquest
context, es necessiten nous punts de vista capaços d'incorporar tot tipus
d'irregularitats, excepcions i desacords sense divisions o categoritzacions. Com poden
els mitjans de comunicació contribuir a la construcció d'una visió crítica sobre
l'europeïtat com una forma oberta i fluïda?
Per tal de reflexionar sobre aquestes qüestions, es proposa un seminari participatiu de
dos dies amb mitjans de comunicació i estudiants de diferents estats membres de la
UE. Als interessats en participar se'ls hi va demanar que seleccionessin un article,
publicat el 2013-2014 a la premsa nacional del seu país de residència, en el qual es
fomentés l'europeïtat i es reconegués la seva diversitat o, per contra, el sentiment de
pertinença europeu es veiés obstaculitzat.
Socis: l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InComUAB)
Finançament: Europe for Citizens


Europe behind (mis)understandings: a critical view by communication
students. 15 i 16 de desembre

EUROPA
Atlantic Future
Atlantic Future respon als requeriments del 7è Programa Marc d'Investigació sota
l'epígraf SSH.2012.4.1-1 "Cap a un Espai Atlàntic?” mitjançant la realització d'una
anàlisi sistemàtica de les relacions entre tots els actors principals de l'Atlàntic, incloent
Amèrica del Nord i del Sud, Europa i Àfrica. Les dades i el coneixement generat per la
investigació i l'exercici de prospectiva servirà de base per a nous enfocaments de la
política cap a una regió que podria tornar a sorgir com un espai per a la innovació en la
governança internacional i per tant juguen un paper preponderant en el canvi a escala
global . L'Atlàntic pot ser considerat el bressol de la globalització moderna, un espai on
els vincles entre els pobles, les nacions i les economies van començar a transcendir
del seu context regional a un context de gran escala. Atès que la globalització entra en
una nova etapa caracteritzada per l'ascens de les economies en desenvolupament, i
reptes globals com la crisi econòmica, la seguretat alimentària, el canvi climàtic,
l'escassetat d'energia i la seguretat en alta mar es fan més urgents, els estats i regions
de tot l’Atlàntic miren els seus homòlegs de l'oceà amb renovat interès. Atlantic Future
és un projecte d'investigació dissenyat per mapejar la transformació de l’Atlàntic,
reunint dades empíriques i una pluralitat de perspectives de tota la costa de l’Atlàntic.
Socis: Europa: University of Bath (Regne Unit); Aberystwyth University (Regne Unit);
FRIDE, Madrid (Espanya); Ecologic Institute, Berlín (Alemanya); Istituto Affari
Internazionali (IAI), Roma (Itàlia); Instituto Português de Relações Internacionais
(IPRI), Lisboa (Portugal). Amèrica Llatina: CIDE, Mèxic DF (Mèxic); Fundação Getúlio
Vargas, Rio de Jainero (Brasil). Estats Units: Johns Hopkins University, Washington
DC (Estats Units); Transatlantic Foundation, Brussels – Washington DC (Estats Units).
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Àfrica: University of Pretoria (Sud-àfrica); Institut des Hautes Études de Management,
Rabat (Marroc)
Finançament: Comissió Europea




Reunió de treball del projecte. Mèxic DF, 18-21 de febrer
Conferència plenària. Pretòria, 6-7 de juny
Reunió plenària del projecte. Rio de Janeiro, 22-24 d’octubre

The Raval Project
L’objectiu d’aquest projecte és millorar la participació política, la representació i la
integració dels immigrants. Mentre que sovint s’analitza l’abstenció a les eleccions
europees, el Raval Project es centrarà en tots aquells que no podrien haver participat
en aquestes eleccions tot i haver volgut: els nacionals de tercers països que resideixen
a la UE. El projecte tractarà de donar veu a aquests ciutadans que no tenen dret a vot
tot i fer una important contribució a les societats europees i veure’s afectats per les
seves polítiques. Aquest objectiu es durà terme a través de grups de discussió i
entrevistes en profunditat amb immigrants i associacions d'immigrants. D’altra banda,
per assegurar que aquests problemes arribin als responsables polítics locals i
europeus, se celebrarà una taula rodona al CIDOB que faci de pont entre els
immigrants i organitzacions i els eurodiputats catalans i representants d'institucions
regionals, així com una conferència al Parlament Europeu. Per tal d’arribar a un públic
més ampli, es durà a terme un documental amb diversos testimonis. El projecte es
durà a terme al Raval, el barri de Barcelona amb la major concentració de nacionals de
tercers països (amb més de 20.000 ciutadans no comunitaris que representen més del
40% de la població total del Raval).
Socis: Fundació Tot Raval
Finançament: OSIFE i Europe for Citizens


Kick-off meeting del Raval Project: giving a voice to those who could
not vote. 6 de novembre

Discussió sobre l’Índex 2013 del Global Go To Think Tank
En ocasió del llançament de l’Índex 2013 del Global Go To Think Tank i donada la
nostra col·laboració amb aquesta iniciativa, CIDOB organitza –com es farà també en
31 altres ciutats arreu del món- una sessió de discussió sobre el paper dels think tanks
a la nostra societat amb participants de perfils diferents (investigadors, periodistes,
actors econòmics, societat civil, fundacions polítiques, entre d'altres).
Socis: Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universitat de
Pennsilvània
Finançament: Europe for Citizens


Discussió sobre l’Índex 2013 del Global Go To Think Tank. 22 de gener

Cimera Europea Think Tanks a Barcelona. Sortir de la crisi: el paper dels think
tanks d’ara en endavant
CIDOB i TTCSP conviden els líders dels principals think tanks d’Europa Oriental i
Occidental a assistir a una cimera per tractar els assumptes més urgents que afecten
les organitzacions europees d’investigació de polítiques públiques; com per exemple la
independència en un ambient polític cada cop més polaritzat i partidista o l’impacte i la
sostenibilitat a llarg termini dels think tanks en un entorn ric en informació i altament
competitiu.
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Soci: Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universitat de
Pennsilvània i Ajuntament de Barcelona
Finançament: Europe for Citizens


Sortir de la crisi: el paper dels think tanks d’ara en endavant. 11 i 12 de
març

El futur d’Europa després de les eleccions al Parlament i la crisi al Veïnatge de
l’Est
Elina Viilup, investigadora principal del CIDOB, participa en el seminari “Beyond EastWest, North-South paradigms: Spanish and Polish perspectives on the European
elections and the crisis in the Eastern Neighbourhood”, que tractarà dos temes crucials
per al futur d’Europa: l’escenari postelectoral de les europees del mes de maig i les
opcions de política exterior i de seguretat al Veïnatge Oriental.
Socis: European Council on Foreign Relations i l’Ambaixada de Polònia a Espanya


El futur d’Europa després de les eleccions al Parlament i la crisi al
Veïnatge de l’Est. 24 de març

Sessions de debat amb els candidats a les eleccions al Parlament Europeu
Reunió entre els investigadors del CIDOB i els candidats a les eleccions europees de
2014.

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Ernest
Urtasun (ICV-EUiA). 25 de març

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Ramon
Tremosa (CiU). 28 de març

Sessió de debat amb els candidats a les eleccions europees Josep
Maria Terricabres i Ernest Maragall (ERC). 30 d’abril

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Javi López
(PSC). 5 de maig
Speed-debating: Young thoughts on Europe
Speed-debating neix amb la voluntat de ser un punt de trobada que fomenti el debat
crític i l’intercanvi d’idees sobre el futur d’Europa entre els joves dels àmbits polític,
acadèmic i associacionista que comparteixen interessos i sector professional. Aquesta
primera trobada es celebrarà amb motiu de les properes eleccions al Parlament
Europeu en el moment en què la UE es troba més qüestionada que mai i on els
euroescèptics i eurocrítics estan assolint rècords de representativitat.
Speed-debating vol posar de manifest la implicació i el paper dels joves en la creació
d’una identitat, una cultura i uns valors europeus i el seu rol principal en la construcció
de la Unió Europea.
Socis: ccEuropa
Finançament: Europe for Citizens


Speed-debating: Young thoughts on Europe. 5 de maig

European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic Ukraine. Kíev
La qüestió de Crimea i ara el sud i est del país no afecten únicament a Ucraïna: les
implicacions d’aquesta crisi són regionals. Aquesta perillosa situació -sense
precedents des de la fi de la Guerra Freda- requereix una reflexió sistèmica i
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col·lectiva sobre com minimitzar el seu impacte com contribuir a la creació d'una
Ucraïna sostenible i democràtica. Per tal d'oferir algunes pautes en el debat en curs
sobre Ucraïna i fomentar una millor connexió dels grups de reflexió europeus en la
discussió, s’organitzarà aquesta reunió de representants dels principals think tanks
d'Europa, així com acadèmics i experts russos, a Kíev.
Socis: Institute of World Politics (IWP)


European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic Ukraine.
Kíev, 14-17 de maig

Balanç dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu 2014
L’acte serà presidit per Maite Calvo, cap de l’Oficina d’Informació del Parlament
Europeu a Barcelona i Jordi Bacaria, director del CIDOB, i estarà moderat per Joan
Marcet, director de l’ICPS i Anna Parès, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs
de Catalunya. Comptarà amb la participació de Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat,
catedràtic de Ciència Política de la UB, Martí Anglada, excorresponsal de TV3 a
Alemanya, Albert Aixalà, politòleg, Gemma Ubasart, doctora en Ciència Política per
la UAB i Elina Viilup, investigadora principal del CIDOB.
Socis: Parlament Europeu, Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya


Balanç dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu 2014. 4 de
juny

Seminari EU’s and Russia’s Integration projects for their neighbourd : mutuallyexclusive or complementary?
El seminari d'experts del dijous 26 a Barcelona analitzarà els projectes d’integració que
Rússia i la UE ofereixen els seus veïns i si aquests projectes són mútuament excloents
o complementaris. El seminari comptarà amb la participació d'experts russos, kazakhs,
ucraïnesos i d'estats membres de la UE.
Socis: FES
Finançament: Europe for Citizens


Seminari EU’s and Russia’s Integration projects for their neighbourd :
mutually-exclusive or complementary? 26 de juny

Seminari After Crimea: what now for the European Union?
En aquesta taula rodona es discutirà què és el que pretén Rússia i què està en joc per
a la UE. L’acte estarà dirigit a representants polítics, experts, periodistes, diplomàtics
espanyols i estrangers.
Socis: FES
Finançament: Europe for Citizens


Seminari After Crimea: what now for the European Union? 27 de juny

XXVI Seminari sobre Europa. Una Europa per a després de les crisis. Sant
Sebastià
Com afecta el conflicte ucraïnès als països europeus més propers a la frontera russa?
Com gestionar les pretensions d'una part de la població ucraïnesa d'integrar-se a la
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UE? Què canviarà a la Unió Europea amb l'entrada de Croàcia i les futures de
Macedònia, Islàndia, Sèrbia i Montenegro? Elina Viilup, investigadora principal del
CIDOB, participa en aquesta conferència sobre el “Doble veïnatge antagònic”.
Socis: Associació de Periodistes Europeus amb la col·laboració de la Universitat del
País Basc (UPV/EHU)


XXVI Seminari sobre Europa. Una Europa per a després de les crisis.
Sant Sebastià, 7-9 de juliol

Taula rodona ““Horizon EU”: “Reconquistar els ciutadans, una missió
impossible per a la UE?”
Per tal de debatre com la Unió Europea podria reconquistar els ciutadans europeus, el
CIDOB, com a soci per a la difusió dels resultats del projecte “Horizon EU”, coordinat
per Notre Europe – Jacques Delors Institute, organitza una taula rodona amb experts,
professionals dels mitjans de comunicació i ciutadans que han estat implicats en el
desenvolupament del projecte. Moderats pel director del CIDOB, Jordi Bacaria,
participaran com a ponents en aquesta taula rodona Ferran Tarradellas, director de la
Representació de la Comissió Europea a Barcelona; Teresa Astolfi, assessora del
Secretari d'Estat per a la UE; Elina Viilup, investigadora principal del CIDOB i
coordinadora del Programa Europa; Lluís Caelles, periodista i Dídac Gutiérrez-Peris,
membre de ccEuropa.
Socis: Notre Europe – Jacques Delors Institute
Finançament: Europe for Citizens


Taula rodona ““Horizon EU”: “Reconquistar els ciutadans, una missió
impossible per a la UE?” 10 d’octubre

Eleccions a Ucraïna
El proper 26 d’octubre, Ucraïna celebra unes eleccions parlamentàries crucials en un
entorn marcat per les creixents tensions polítiques a Kíev, la pèssima situació
econòmica al conjunt del país, el conflicte armat al Donbas i l’enfrontament amb
Rússia. En aquest context, el CIDOB convoca una reflexió col·lectiva amb periodistes,
acadèmics, analistes i representants de la societat civil per tal d’analitzar el
desenvolupament i els primers resultats d’aquestes eleccions, així com els escenaris
immediats que es plategen per a Ucraïna. El debat serà moderat per Rosa
Massagué (El Periódico) i comptarà amb les intervencions inicials dels investigadors
del CIDOB Nicolàs de Pedro i Elina Viilup.


Eleccions a Ucraïna. 27 d’octubre

A new Europe in the making? New realities in the Eastern Neighbourhood,
Barcelona
El CIDOB i la Fundació Friedrich Ebert organitzen un seminari d'experts que analitzarà
l'estat de l'Associació Oriental de la UE un any després de la cimera de Vilnius que va
donar pas a la crisi política a Ucraïna. De la mateixa manera, s'analitzarà l'impacte i el
significat del conflicte d'Ucraïna en l'acció exterior de la UE.
Socis: FES
Finançament: Europe for Citizens
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A new Europe in the making? New realities in the Eastern
Neighbourhood. Barcelona, 3 de novembre

The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their neighbourhood, Madrid
El CIDOB, el Real Instituto Elcano i l'oficina de Madrid de la Fundació Friedrich Ebert
organitzen una conferència pública a Madrid el proper 4 de novembre en la qual
participaran un nodrit grup d'experts de Barcelona, Madrid, la Unió Europea, Geòrgia,
Ucraïna i Rússia. L'esdeveniment està dirigit a representants polítics, experts,
periodistes, diplomàtics espanyols i estrangers.
Socis: FES
Finançament: Europe for Citizens


The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their
neighbourhood. Madrid, 4 de novembre

A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German Dialogue
La 6ª edició del Diàleg hispano-alemany discutirà aspectes crítics de l’actualitat
internacional, europea i, en especial, la dimensió bilateral de la relació hispanoalemanya, amb l’objectiu d’enfortir els vincles de cooperació entre els dos països.
Durant el seminari, polítics, acadèmics i periodistes d’ambdós països analitzaran
l’actualitat europea, concretament la política exterior que afecta tant a Espanya com a
Alemanya. En un moment decisiu del procés d’integració europea, l’acte abordarà les
possibles conseqüències que el TTIP podria tenir per a Europa, concretament des de
les perspectives alemanya i espanyola. Igualment, es dedicarà una sessió a fer balanç
de les polítiques de democratització de la Unió Europea. Per últim, el seminari
comptarà amb un dinar-col·loqui on s’analitzarà l’actual situació política entre Espanya
i Catalunya.
Socis: SWP i FES
Finançament: Europe for Citizens


A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German
Dialogue. 16 i 17 de novembre

Perspectives europees sobre el conflicte d’Ucraïna
L’investigador principal del CIDOB, Nicolás de Pedro, impartirà la conferència
“Perspectives europees sobre el conflicte d’Ucraïna”, on analitzarà la situació
d’aquest país i el seu impacte sobre el Kazakhstan, que veu seriosament constret el
seu marge de maniobra exterior per les tensions de Rússia amb Occident.
La conferència serà presentada per Erlan Karin, director del KISI i un dels experts
amb major projecció internacional del Kazakhstan, i moderada per Botagoz
Rakisheva, fundadora i directora del Public Opinion Institute.


Perspectives europees sobre el conflicte d’Ucraïna. Astanà
(Kazakhstan), 19 de novembre

Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis
Aquesta trobada té com a objectiu abordar el tema des de dues perspectives. En
primer lloc, un debat sobre els errors de disseny de l'euro: què s'hauria de fer i què es
pot fer davant d’aquests errors. Això implica una discussió sobre l'economia de la UEM
a la llum de la crisi de l'eurozona. En segon lloc, un debat sobre el paper de la
governança tecnocràtica a països democràtics per discutir la tensió entre l'eficiència
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econòmica i la rendició de comptes i proposar maneres de resoldre, o almenys reduir,
la bretxa entre aquestes dues fites importants.
Finançament: Europe for Citizens


Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis. 21 de
novembre

El futur del capitalisme
Són cada vegada més nombroses les veus que, en els darrers temps, denuncien
deriva del capitalisme que comporta efectes no desitjats com la desigualtat
corrupció, alhora que li resta legitimació ciutadana. Per això, reclamen retornar al
anomenen un capitalisme inclusiu.
Per això, el CIDOB i el Cercle d'Economia, sensibles a aquesta preocupació,
considerat oportú organitzar aquesta sessió sobre "El futur del capitalisme".

una
i la
que
han

Socis: Cercle d’Economia
Finançament: Europe for Citizens


El futur del capitalisme. 2 de desembre

Taula rodona “Ucraïna, repte europeu”
Taula Rodona d’Asil i Protecció Internacional sobre “Ucraïna, repte europeu”, arrel de
la situació de conflicte que es viu en aquest país, que ha obligat milers de persones a
abandonar casa seva i esdevenir, en molts casos, sol·licitants d’asil.
Socis: ACSAR i Generalitat de Catalunya
Finançament: Europe for Citizens


Taula rodona “Ucraïna, repte europeu”. 18 de desembre

MEDITERRÀNIA I ORIENT MITJÀ
Integració econòmica a l’Àfrica del Nord
Davant els reptes polítics i econòmics que afronta el Mediterrani Occidental en els
propers anys, el CIDOB ha posat en marxa un programa de recerca dedicat a construir
escenaris –sobretot econòmics– que destaquen el potencial de creixement i innovació
de l’àrea amb la intenció d’avaluar la construcció d’un futur millor per a les persones
que habiten ambdues ribes del Mediterrani. Sota el títol general de “El Mediterrani en
un món multipolar fins al 2030”, el CIDOB ha conclòs una primera fase de recerca
(2010-2012) l’objectiu de la qual ha estat analitzar les dinàmiques i les potencialitats de
la integració econòmica del Magrib, distorsionades per l’impacte de la Primavera Àrab.
Això s’ha dut a terme a través de la recerca, de la publicació de papers d’anàlisi
especialitzats i de la realització d’un seminari d’experts de caràcter anual. Concebut
com un partenariat amb la Fundació OCP de Rabat, el programa reuneix experts
reconeguts internacionalment. El CIDOB i la Fundació OCP han acordat donar
continuïtat per a tres anys més (2013-2015) al programa, que ha obert tres línies de
recerca per fer propostes en les qüestions crítiques per al futur de la regió, fixant-se en
els impactes i les potencialitats econòmiques del fluxos migratoris, de l’estratègia
africana del Magrib, i de la seva dimensió atlàntica. Amb el propòsit de continuar
construint un coneixement aprofundit del futur de la regió, el projecte de recerca del
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CIDOB per al Mediterrani Occidental (2013-2015), vol donar continuïtat a una
metodologia que ofereix una plataforma per a l’elaboració d’escenaris i visions
estratègiques de futur. El programa ha anat construint una xarxa multidisciplinària
d'experts en la regió que constitueix una base sòlida per a l’execució de la recerca i els
seminaris previstos per a aquesta nova fase.
Socis: CIDOB i Fundació OCP
Finançament: Fundació OCP (Rabat)


The Water-Food-Energy Nexus in Drylands: Bridging Science and
Policy Conference Programme. Rabat, 11-13 de juny

Energia Transolar: avaluant les condicions per a la transició a l’energia solar a la
Mediterrània
El consum d'energia i les emissions de CO2 estan creixent extremadament ràpid en la
regió mediterrània. La demanda d'energia sembla que augmentarà en un 70% al 2030
i (si no hi ha canvis) dependrà aproximadament en un 87% de combustibles fòssils
(Resources and logístics 2010: 35). Com a resposta a aquestes preocupacions, els
Països Socis Mediterranis actualment estan buscant utilitzar el seu potencial d'energia
solar – el més gran en el món (Banc Mundial 2010). Aquest canvi a energia solar
proporciona una oportunitat única d'estudiar la transició social i tecnològica en els
països en vies de desenvolupament. Requereix de reformes polítiques, inversió en
infraestructures, reestructuració del mercat, mobilització del ciutadà, i canvis en el
comportament del consumidor. El projecte Transolar examinarà les condicions que
requereix l'energia solar en el Mediterrani i determinarà les conseqüències d'aquesta
transició en termes d'integració regional. El projecte posa èmfasi en tres aspectes: el
seu caràcter interdisciplinari, la seva naturalesa intersectorial i el temps: cal portar-lo a
terme ara, quan la transició a l'energia solar és en un punt crucial del seu
desenvolupament.
Socis: CIDOB i Luigi Carafa (investigador associat)
Finançament: Comissió Europea, Programa FP7- Marie Curie Intra European
Fellowship
Rural Development, Food Security and Political Stability in Iraq
RUDEFOPOS-IRAQ avalúa el paper que la seguretat alimentària i el desenvolupament
rural han jugat en la política de l’actual règim iraquí i els anteriors, com aquestes
polítiques han estat representades a les xarxes de patronatge i distribució de la renda i
com han afectat les relacions internacionals del país, més notablement durant el
Programa Petroli per Aliments dels anys 90 i en la hydropolitics amb Turquia i Síria.
Iraq és l’únic país de l'Orient Mitjà on existeixen arxius nacionals. Els arxius del govern
iraquià i del partit Baath es van portar als Estats Units després de l’any 2003.
RUDEFOPOS-IRAQ aprofitarà aquestes fonts excepcionals a més de diaris, dades
d’organismes internacionals, literatura gris i entrevistes. Relacionarà les seves
conclusions amb la literatura existent sobre economia política a l’Iraq i les relacions
internacionals en general. Es faran enquestes comparatives a comunitats rurals i
urbanes per examinar els reptes de la seguretat alimentària. Iraq ofereix un estudi de
cas interessant a l'Orient Mitjà perquè les sancions i la guerra han afectat la seguretat
alimentària i el desenvolupament econòmic com en cap altre país en la regió. En
termes de dotacions de recursos per càpita es troba entre els rics estats petrolers del
Golf i els estats semi-rentistes com Egipte o Síria que han de confiar en una modesta i
decreixent producció de petroli i una participació indirecta en els fluxos de rendes del
petroli via les remeses dels immigrants i ajudes. Iraq és també important per a la Unió
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Europea, no només a causa de la inestabilitat política, sinó també a causa del seu
potencial econòmic. Té el creixement d’exportacions de petroli més ràpid de tot l’Orient
Mitjà, és una font potencial de gas natural pel planejat oleoducte Nabucco i té el 9% de
les reserves de fosfat del món.
Soci: Eckart Woertz, investigador sènior associat
Finançament: Comissió Europea, Programa FP7 - Marie Curie International Incoming
Fellowship
SAHWA (Empowering the young generation in South and East Mediterranean:
challenges and opportunities in the triple transition proccess)
El projecte SAHWA, presentat a la convocatòria del 7è Programa Marc (FP7SSH.2013.4.1-2) gira entorn a les problemàtiques específiques de la joventut als
països àrabs en un context de fortes convulsions polítiques, canvis en l’estructura
econòmica i demogràfica i esclat de protestes socials. Aquest projecte estudia:
l’aplicabilitat d’altres experiències de transformació socioeconòmica; les causes dels
alts índex d’atur juvenil, especialment entre grups amb alts nivells formatius i les
dones; les perspectives de progrés econòmic en col·lectius i regions desafavorides; les
modalitats de participació política de la gent jove i de les dones i, els canvis de valors
socials en relació a la família, la política, la participació i la religió i la seva expressió a
través de noves formes de comunicació.
Socis: CIDOB; ANIMA Investment Network (ANIMA); Centre of Applied Economy for
Development (CREAD); Education for Employment-Europe (EFE); Finnish Youth
Research Network (FYRN); Institute of Graduate Management Studies (HEM);
Lebanese American University; Middle East Technical University; Partners in
Development (PID); The American University of Cairo (AUCE); The Center of Arab
Woman for Training and Research (CAWTAR); The University of Liverpool;
Universidad de Lleida; Universita`degli studi di Milano-Bicocca; Universitat Braemen;
University of Plovdiv
Finançament: Comissió Europea








Kick-off Meeting del projecte SAHWA: Empowering Youth in the Arab
World: Towards a New Social Contract. 10-12 de febrer
Conferència Casa Árabe-CIDOB. “Dones i joves a tres anys de la
Primavera Àrab”. 12 de febrer
Reunió del projecte SAHWA amb stake-holders a Catalunya. 20 de
març
Seminari del projecte SAHWA. Rabat, 18-20 de juny
Conferència “Lessons from youth surveys”. Rabat, 20 de juny
Panel organitzat pel projecte SAHWA en el marc del World Congress
of Middle East Studies (WOCMES). Ankara, 18-22 d’agost
SAHWA Panel “Coping with Youth Issues, Why and How”, Cairo, 24 de
novembre

Síria: conflicte i èxode a la Mediterrània
Amb motiu de la cloenda de la 5ª edició del curs de formació en matèria d’asil i
protecció internacional, organitzat per la Fundació ACSAR amb el suport de la
Diputació de Barcelona, es dedicarà una taula rodona per analitzar la situació actual i
perspectives del conflicte sirià, la crisi humanitària dels refugiats a la regió, així com
l’arribada de refugiats a Catalunya.
Socis: Fundació ACSAR, Diputació de Barcelona

17



Síria: conflicte i èxode a la Mediterrània. 27 de gener

Transformacions a l’Orient Mitjà: Perspectives des del Kurdistan Iraquià. Reunió
amb el ministre H.E. Falah Mustafa Bakir
Com es perceben les transformacions en curs a l’Orient Mitjà des del Kurdistan
Iraquià? A un Orient Mitjà on es reconfiguren les aliances regionals, on augmenta el
cost humà del conflicte de Síria, on la violència es trasllada a l’Iraq i el Líban, on
augmenta la tensió entre les diferents comunitats de la regió, el Kurdistan Iraquià
apareix com un territori relativament estable i pròsper. CIDOB acollirà una reunió amb
Falah Mustafa Bakir, responsable d’Afers Exteriors del Govern Regional del Kurdistan
iraquià, per compartir la posició del seu govern davant les dinàmiques que estan
reconfigurant l’Orient Mitjà i els escenaris de futur per aquesta regió.
Socis: Govern Regional del Kurdistan – Iraq


Transformacions a l’Orient Mitjà: Perspectives des del Kurdistan
Iraquià. Reunió amb el ministre H.E. Falah Mustafa Bakir. 21 de febrer

Un Orient Mitjà multipolar: quin paper per a l'UE?
CIDOB i l’Oficina a Madrid de l’ECFR coorganitzen una taula rodona amb Daniel
Levy per discutir com els actuals conflictes a l’Orient Mitjà estan redibuixant les línies
divisòries de la regió, les estratègies dels seus protagonistes i les opcions per als seus
principals aliats. Daniel Levy és el director del Programa d’Orient Mitjà i el Nord
d’Àfrica de l’oficina del ECFR de Londres. També és investigador sènior a la New
America Foundation i a The Century Foundation. Durant el govern de Barak de 19992001, va treballar com assessor especial a l’oficina del primer ministre i va ser cap
d’Assumptes de Jerusalem. Després va treballar com assessor principal del aleshores
ministre de justícia israelià, Yossi Beilin.
Socis: ECFR


Un Orient Mitjà multipolar: quin paper per a l'UE? 8 de maig

MIGRACIONS
Integration Policies: Who benefits? The development and use of indicators in
integration debates
L'objectiu principal del projecte serà informar i involucrar als actors clau de política
migratòria en l'ús d'indicadors per millorar la governança de la integració i l'eficàcia de
les polítiques. Per aixó, el projecte identifica i mesura la integració, les polítiques
d'integració i altres factors contextuals que poden afectar l’eficàcia de les polítiques. A
més tracta de descriure els beneficiaris reals i potencials de les polítiques d'integració.
El projecte serà implementat en tota Europa, exceptuant Dinamarca, i incloent Croàcia.
Aquesta recerca dóna continuïtat al Integration Policy Index, projecte finançat en tres
convocatòries per la Comissió Europea i que buscava proporcionar informació i
permetre l'anàlisi comparada entre les polítiques de ciutadania i inclusió implementada
en 31 països d'Europa i Amèrica del Nord.
Socis (26): Migration Policy Group (MPG), Bèlgica; Beratungszentrum für Migranten
und Migrantinnen (Counselling Centre for Migrants), Àustria; GERME – Université
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Libre de Bruxelles, Bèlgica; Foundation “Open Society Institute-Sofia” (OSI-S),
Bulgària; Institute for Migration and Ethnic Studies, Croàcia; Centre for the
Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET),
Xipre; Multicultural Centre Prague, República Txeca; Institute of Baltic Studies (IBS),
Estònia; Institute of Migration (Siirtolaisuusinstituuttisäätiö), Finlàndia; France Terre
d'Asile, França; Heinrich Böll Foundation, Alemanya; Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP), Grècia; ICCR Budapest Foundation, Hongria;
Immigrant Council of Ireland, Irlanda; Initiatives and Studies on Multiethnicity
Foundation (ISMU), Itàlia; Centre for Public Policy PROVIDUS, Letònia; Lithuanian
Social Research Centre, Lituània; Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
(ASTI), Luxemburg; The People for Change Foundation, Malta; Instytut Spraw
Publicznych (Foundation Institute of Public Affairs), Polònia; Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Portugal; Soros
Foundation Romania, Romania; Inštitút pre verejné otázky (Institute for Public Affairs),
Eslovènia; Mirovni inštitut (The Peace Institute), Eslovènia; Svenska Röda Korsets
Centralstyrelse – Swedish Red Cross, Suècia; Centre on Migration, Policy, and Society
(COMPAS), University of Oxford, Regne Unit
Finançament: European Fund for Integration of third-country nationals, Comissió
Europea 2012-2015
European Website on Integration (EWSI)
L'objectiu del projecte European Website on Integration (EWSI) és ajudar a millorar
l'efectivitat de les polítiques i les pràctiques d'integració en la Unió Europea compartint
estratègies d'èxit. La web pretén convertir-se en una eina per tots aquells que treballen
en temes d'integració d'immigrants. El EWSI reuneix informació i documentació
rellevant, casos d'estudi, pràctiques d'integració, notícies, contactes, informació sobre
oportunitats de finançament, etc. La plataforma, presentada al març de 2009, és una
iniciativa de la Comissió Europea en la qual el CIDOB participa com a coordinador
regional.
Socis: Migration Policy Group; Unisys Belgium; Danish Institute for Human Rights;
Beratungszentrum fur Migranten und Migrantinnen; King Baudouin Foundation;
Foundation Second Bulgaria; Mediterranean Institute of Gender Studies Multicultural
Centre Prague; University of Copenhage
Finançament: Direcció General d’Afers d’Interiors, Comissió Europea
DNIs (Differentiation in the Nacionalisation of Immigrants in Spain) Finançat:
OSIFE
El projecte d'investigació "DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a
Espanya" (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat
espanyol. Partint del fet que el procés de naturalització es desenvolupa sobre una
base de diferenciació jurídica i alta discrecionalitat en mans de les autoritats
competents, el projecte tracta d'analitzar l'efecte discriminatori que aquest sistema
produeix. L'estudi busca conèixer els mecanismes pels quals el procediment crea
situacions diferenciadores dins del col·lectiu immigrant, quins són els seus efectes i
quin tipus de discriminació s'està produint (origen, gènere, edat, educació). El projecte
DNIs pretén analitzar les qüestions legals que sustenten aquesta situació, i alhora
estudiar els mecanismes administratius i burocràtics que poden ser causants, també,
de pràctiques discriminatòries en aquest procés.
Socis: Fundació Ortega-Marañón i l’Associació Mugak
Finançament: Open Society Foundation
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Seminari immigració, participació política i integració (IPPI)
L’objectiu del Seminari és activar una xarxa transnacional, a través d’un intercanvi
bilateral entre Itàlia i Catalunya, per recollir i difondre noves pràctiques que puguin
millorar una ciutadania activa a través de la participació política de persones d’origen
immigrant per tal de contribuir al creixement democràtic, polític i cívic dels nacionals de
tercers països. Hi participaran tots els partits polítics: CIU,ERC, ICV, PPC,i PSC,
Fedelatina, Ibn Batuta i CCOO-CITÉ.
Socis: GRITIM-UPF, IRPS


Seminari immigració, participació política i integració (IPPI). 8 d’abril

Migració i mobilitat a l’Europa post-crisi
La conferencia “Migració i mobilitat a l’Europa post-crisis” es durà a terme en el marc
del projecte “Imagining Europe, Towards a More United and Effective Europe: Beyond
the 2014 EP Elections". La iniciativa té per objectiu explorar quines seran les possibles
trajectòries que afectaran a la governabilitat i la política de la UE en les properes
dècades, centrant-se en cinc àmbits polítics diferents. En aquest context, aquesta
conferencia se centrarà en l’àmbit de les polítiques de migració i de mobilitat de la UE.
Socis: Istituto Affari Internazionale
Finançament: Europe for Citizens


Migració i mobilitat a l’Europa post-crisi. 6 de maig

Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario de la
inmigración en España 2013, edició 2014
La cap de missió de l’Organització Internacional per a les Migracions-Espanya
(OIM), Maria Jesús Herrera, el director del CIDOB, Jordi Bacaria, el president de la
Fundació ACSAR, Carles Campuzano, i els catedràtics i directors de la
publicació Joaquín Arango, David Moya i Josep Oliver presenten l’obra “Inmigración
y emigración: mitos y realidades”, Anuario de la inmigración en España 2013, edició
2014. Aquesta publicació examina les característiques i tendències de la immigració a
Espanya des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
Socis: Organització Internacional de Migracions


Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario
de la inmigración en España 2013, edició 2014. Madrid, 26 de juny

Taula rodona “Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes”
Presentació dels resultats de l'estudi d'investigació: “Crecer en España. La integración
de los hijos inmigrantes”. L'estudi parteix de la investigació longitudinal de la segona
generació (ILSEG) i analitza la integració dels adolescents immigrants que han nascut
a Espanya o han passat allà la majoria de les seves vides, examinant la seva
percepció d’autoidentitat, discriminació i autoestima, els seus èxits educatius i les
seves trajectòries laborals.
Els autors de l'estudi, Rosa Aparicio, investigadora a l'Institut Universitari José Ortega
i Gasset i presidenta del Fòrum d'Integració dels Immigrants, i Alejandro Portes,
catedràtic Howard Harrison i Gabrielle S. Beck de Sociologia a la Universitat de
Princeton i professor-investigador a la Universitat de Miami, presentaran les
conclusions d'aquest projecte. A ells els acompanyarà Andreu Domingo, sots-director
del Centre d'Estudis Demogràfics i professor associat al Departament de Geografia de
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la UAB, que revisarà els resultats sota la perspectiva contextual de Catalunya. L’acte
també comptarà amb la participació de la Generalitat de Catalunya, representada per
la directora general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Meritxell Ruiz, i el
director general de la Direcció General per a la Immigració, Xavier Bosch.
Socis: Instituto Universitario José Ortega y Gasset


Taula rodona “Crecer en España. La integración de los hijos de
inmigrantes”. 23 d’octubre

Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario de la
inmigración en España 2013, edició 2014
Els directors de la publicació Joaquín Arango, David Moya y Elena SánchezMontijano presenten l’obra “Inmigración y emigración: mitos y realidades”, Anuario de
la inmigración en España 2013, edición 2014.
Socis: Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats


Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario
de la inmigración en España 2013, edició 2014. 26 de novembre

POLÍTICA INTERNACIONAL I SEGURETAT GLOBAL
Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives
El projecte, que encara la seva tercera fase durant el 2013, compta amb el
finançament del Ministeri d'Afers Exteriors de Noruega i explora les principals fonts de
tensió i línies divisòries que existeixen a l’Afganistan i el Pakistan i el paper que juguen
actors importants de la regió (l’Índia, la Xina, Rússia, l’Iran, les repúbliques
centreasiàtiques i l’Aràbia Saudita) davant l’escenari que es dibuixa a la regió amb la
retirada de les tropes nordamericanes i de l’OTAN de l’Afganistan, prevista per al
2014. El projecte desplega un enfocament de mitjà i llarg termini a través
d'investigacions sobre el terreny dutes a terme per experts locals i internacionals, que
exploren temes crucials com ara les tensions ètniques i frontereres, els grups radicals i
les seves connexions locals i internacionals, els corredors comercials i logístics,
l’explotació dels recursos naturals, les institucions i la seva governabilitat, el tràfic de
drogues, etc. El resultat final dels diferents informes, entrevistes sobre el terreny i
seminaris especialitzats serà una sèrie de recomanacions especifiques per a l'ONU, la
UE i l’Afganistan i el Pakistan. Durant el 2013 s’han publicat 3 documents (sobre la
perspectiva saudita, iraniana i xinesa) que s’afegeixen als 11 ja publicats al 2012, s’ha
encetat sèries noves de publicacions, els “Monitoring Briefs” produïts des d’Islamabad i
Kabul, i les “Perspectives for the Region”. També s’han dut a terme seminaris de
recerca a Qatar (16-17/04)i Xangai (18-19/04), i treballs de camp a Beijing (3-10/05) i a
Moscow (27-31/05). A la tardor estan previstes les visites de camp a Delhi, Islamabad i
Kabul. Finalment, el 28 i 29 de novembre tindrà lloc el seminari d’alt nivell a Barcelona
“Future scenarios for Afghanistan and for Pakistan” que presentarà les conclusions de
recerca i les recomanacions d’aquest a fase del projecte.
Socis: CIDOB i Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega
Finançament: Ministeri d’Afers Estrangers de Noruega
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Activitats realitzades:

Taula rodona: Afghanistan on the Brink of Change - Or “Status Quo
Ante”? Barcelona, 26 de març

Pannel discussion: Shaping the Future: the Role of the Regional
Powers in Afghanistan and Pakistan. Washington DC, 9 de juny

Doha Round Table on Formal & Non-Formal Economies in Afghanistan
& Pakistan: The View from the Gulf. 21 d’octubre

Islamabad Round Table on Where Does Pakistan Stand on
Afghanistan? Key Challenges & Changes Since 2013. 23-24 d’octubre

High Level Round Table Discussion on Sources of Tension in
Afghanistan and Pakistan at the Start of the “Transformation Decade”.
Barcelona, 11-12 de desembre

PROCESSOS INTERNACIONALS DE SECESSIÓ
Reunió d’investigadors amb Graham Avery
Exfuncionari de la Comissió Europea, que ha comparegut recentment davant del
Parlament Escocès per donar testimoni, en qualitat d'expert independent, sobre les
implicacions d'una eventual independència d'Escòcia i la seva pertinença a la UE.


Els valors dels nous estats del s. XXI. 25 d’abril Reunió d’investigadors
amb Graham Avery. 20 de febrer

Els valors dels nous estats del s. XXI a càrrec del Dr. Michel Sarra-Bournet i el
Dr. Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratges i Governança
Democràtica (ESADE)
El CIDOB, la Fundació CatDem i GRITIM-UPF organitzen conjuntament el proper 25
d’abril una sessió d’estudi, anàlisi i prospectiva sobre el rol dels valors en la
configuració dels nous estats emergents del segle XXI. Concretament els casos
pràctics del Quebec i de Catalunya seran expressament ressaltats sense deixar de
banda d’altres exemples que poden servir de mirall i referència per aquestes i d’altres
nacions sense estat. Aquest acte es realitzarà amb la moderació del coordinador de
l’àrea de processos internacionals de secessió del CIDOB, Marc Gafarot.
Socis: CATDEM i GRITIM-UPF


Els valors dels nous estats del s. XXI. 25 d’abril

Escòcia a votació: implicacions domèstiques i internacionals d’un referèndum
d’autodeterminació
Taula rodona per valorar el resultat del referèndum sobre la independència d’Escòcia i
la transcendència que pot tenir per Europa i d’altres territoris amb tensions sobiranistes
com és el cas de Catalunya. Des d’aquest marc experts catalans d’àmbits d’abast
internacional hi seran convidats a participar i a compartir les seves opinions i idees.
L’acte serà moderat pel director del CIDOB, Jordi Bacaria, i comptarà amb les
aportacions dels investigadors Elina Vilup i Marc Gafarot.


Escòcia a votació: implicacions domèstiques i internacionals d’un
referèndum d’autodeterminació. 19 de setembre
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The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain
Aquest taller analitzarà des d’una perspectiva històrica i politològica la influència,
l’activitat i l’estat d’aquests dos grans moviments polítics i culturals dins del marc de
l’Espanya autonòmica. Entre Catalunya i el País basc, tot sovint, s’han plantejat tantes
analogies com diferències però, ambdós casos, reflecteixen les tensions existents dins
el mapa autonòmic harmonitzador, on catalans i bascos, volen participar o
desenvolupar diferents estructures polítiques i institucionals pròpies que van des de
l’augment de majors cotes d’autogovern, ja siguin les vies federals o confederals, fins a
la plena i total independència. Entre els conferenciants que participaran en aquest
taller destaquen el catedràtic de ciències polítiques de la Universitat de Liverpool, Sr.
Richard Gillespie, i els professors de les universitats d’Aberdeen, Sr. Stuart Durkin, i
del País Basc, Sr. Ludger Mees.
Socis: Universitat de Liverpool


The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain. 25 i 26
de setembre
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4. PUBLICACIONS
A. Publicacions En Paper i Digitals
Anuario internacional CIDOB
Obra de referència que ofereix, des de 1989, claus per interpretar la política exterior
espanyola i les relacions internacionals. A través de diversos articles de prestigiosos
acadèmics, policymakers i investigadors CIDOB, així com de rigorosos annexos
documentals (cronologies, taules, gràfics i mapes), la publicació analitza any rere any
la conjuntura política internacional i les relacions exteriors d'Espanya. La secció Perfil
de País examina en profunditat un país prioritari per a la política exterior espanyola. La
publicació s'edita en castellà.
Des del 1989. Col·lecció de 25 números
Anuario de la Inmigración en España
Dirigida per Joaquín Arango, Josep Oliver Alonso i David Moya, l’Anuario de la
Inmigración en España presenta diferents estudis dedicats a l’anàlisi de la immigració i
l’emigració, analitzant tant els fluxos migratoris com les polítiques d’integració, a mes
de les principals novetats en matèria de jurisprudència. La publicació analitza les
principals característiques i tendències de la immigració i les polítiques d’immigració a
Espanya, a través d’un conjunt d’estudis realitzats des de les perspectives sociològica,
econòmica i jurídica. Publicació editada pel CIDOB amb el patrocini de la Diputació de
Barcelona i la Organització Internacional per a les Migracions (OIM), amb la
col·laboració de la Fundación Ortega-Marañón i la Fundació ACSAR.
Des del 2007. Col·lecció de 7 números
Revista CIDOB d’Afers Internacionals
Publicació acadèmica periòdica quadrimestral pionera a Espanya en la difusió de
l'estudi dels temes internacionals en el camp de les ciències socials. Tots els números
són un monogràfic coordinat per un expert.
Des del 1982. Col·lecció de 108 números
Documentos CIDOB
Estudis en profunditat (in-depth studies) que s’editen en format paper i electrònic a
través de vuit sèries: Amèrica Llatina, Migracions, Europa, Dinàmiques interculturals,
Migracions, Mediterrània i Orient Mitjà, Seguretat i política mundial i Desenvolupament.
Des del 2001.
Sèrie Amèrica Llatina. Col·lecció de 39 números
Sèrie Àsia. Col·lecció de 28 números
Sèrie Migracions. Col·lecció de 26 números
Sèrie Mediterrània i Orient Mitjà. Col·lecció de 19 números
Sèrie Dinàmiques Interculturals. Col·lecció de 18 números
Sèrie Seguretat i Política Mundial. Col·lecció de 7 números
Sèrie Europa. Col·lecció de 7 números
Sèrie Desenvolupament. Col·lecció de 4 números
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Documents CIDOB
Estudis acadèmics relatius a temes internacionals.
Des del 2014. Col·lecció de 2 números
Interrogar la actualidad
Col·lecció de llibres d’assaig que vol estimular, des de l’àmbit de les relacions
internacionals, l’anàlisi i la reflexió sobre les transformacions i els múltiples reptes que
travessa el món globalitzat del segle XXI. De venda en llibreries.
Des del 2004. Col·lecció de 35 números
CIDOB – CEPAL
La col·lecció d’assajos CIDOB-CEPAL recull les ponències, recomanacions i debats
promoguts per ambdues institucions en el marc del seminari anual de l’Agenda de
Desenvolupament Iberoamericana (ADI). L’ ADI és un projecte impulsat pel CIDOB i la
CEPAL a fi de formular recomanacions polítiques que permetin assolir un creixement
econòmic sostenible a l’Amèrica Llatina com a mitjà per reduir la pobresa i la
desigualtat de la seva població i incrementar, d’aquesta manera, la seva qualitat de
vida.
Des del 2007. Col·lecció de 6 volums
Monografies
S’emmarquen en els diferents projectes de recerca del CIDOB. Es poden editar en
coedició i la majoria són el resultat de seminaris internacionals, tallers de debat, cicles
de conferències o recerques organitzades pel CIDOB.
Des del 1999. Col·lecció de 70 números

B. Publicacions Exclusivament Digitals
Biografías de líderes políticos
Biografías de Líderes Políticos és un servei del CIDOB que ofereix biografies
contextualitzades de dirigents de tot el món. Un millor coneixement d’aquests
personatges ajuda a comprendre claus presents, conèixer situacions passades i
preveure escenaris de futur en el panorama internacional. El servei pretén ser d’utilitat
en els àmbits de l’educació, la recerca, la consultoria, el periodisme i la política, i, en
un sentit general, per a qualsevol usuari interessat en els protagonistes del lideratge
polític mundial.
Des del 2000. Biografies disponibles: 741
Dossiers CIDOB
Recull de recursos que, a més dels articles elaborats de manera expressa sobre una
qüestió d’actualitat relacionada amb alguna línia de treball i recerca del centre,
ofereixen una selecció informada d’enllaços, documents oficials de referència, articles,
cronologies i altres tipus de materials de referència. D’aquesta manera, Dossiers
CIDOB s’han convertit en una eina vinculada a l’actualitat, que s’actualitza conforme la
temàtica evoluciona i és útil per al lector que busqui aprofundir en les qüestions que
marquen l’actualitat política internacional en cada moment.
Des del 2009. Col·lecció de 28 dossiers
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Conversations with…
Entrevistes extenses a personalitats polítiques del món i que han passat pel CIDOB
amb motiu d’alguna activitat. Exclusivament en anglès.
Des del 2012. Col·lecció de 6 números
Notes Internacionals
Publicació periòdica electrònica, disponible al web del CIDOB i distribuïda per e-mail,
que ofereix una anàlisi expert i orientat a l'acció política de certs esdeveniments
internacionals relacionats amb l'actualitat internacional. Aporta idees i reflexions que
ajuden el lector a analitzar i entendre millor algunes qüestions internacionals
especialment complexes.
Des del 2009. Col·lecció de 107 números
Opinió
Article breu d'estil periodístic que es caracteritza per l'exposició i argumentació, per
part d'un investigador del CIDOB o expert reconegut, d'un tema rellevant de l'actualitat
internacional. El seu objectiu és analitzar i formar una opinió sobre el tema abordat.
S'edita en format electrònic al web de CIDOB
Des del 2006. Col·lecció de 301 números
Policy Brief
Publicacions que ofereixen una síntesi de les principals idees i conclusions de
seminaris, conferències i activitats organitzades pel CIDOB.
Des del 2012. Col·lecció de 8 números
Qüestions CIDOB
Entrevistes curtes a experts o col·laboradors del CIDOB sobre temes de l’actualitat
internacional.
Des del 2011. Col·lecció de 36 números

C. WEB CIDOB i altres eines de difusió
WEB CIDOB
La web del CIDOB és una web en català, castellà i anglès. Creada a 1995, ha tingut
tres canvis de disseny i programari al llarg dels anys. Les consultes a la web són
majoritàriament d’Amèrica Llatina (64,92%), Europa del Sud (20,3%) i Amèrica del
Nord (4,51%).
El 2013, la pàgina web del CIDOB ha rebut 858.152 visites i els usuaris han visitat
prop d’un milió i mig de pàgines, concretament, 1.467.381.
Butlletins mensuals
El CIDOB publica butlletins mensuals en català, castellà i anglès com a mitjà de difusió
de la nostra activitat. Recullen els continguts publicats durant el mes en curs, l’anunci
de les activitats futures, les notícies de les activitats realitzades i un resum de la
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premsa del CIDOB. In Focus, l’edició anglesa del butlletí conté també un apartat
especial d’actualitat de l’estat espanyol especialment dirigit als nostres lectors de fora.
Carta Internacional, català: 3.521 subscriptors
Carta Internacional, castellà: 9.974 subscriptors
In Focus, anglès: 8.016 subscriptors
Xarxes socials
El CIDOB té un lloc important a les xarxes socials, principalment Twitter i Facebook,
per explorar noves formes de presentar-nos i de difondre els nostres continguts. És
objectiu nostre també crear comunitat entre els Think Tanks i experts, la captació de
públic jove i potenciar i afavorir el tràfic cap a la nostra web. A les xarxes s’anuncien,
en català, castellà i anglès, totes les nostres publicacions, activitats, articles de
premsa, notificacions, articles dels experts del CIDOB en altres publicacions i tot el que
faci referència a la nostra institució i sigui d’interès pel públic en general.
Facebook: des del 2011. 4.225 seguidors. Tràfic procedent de Facebook a la web del
CIDOB: 7.988 visites
Twitter: des del 2011. 6.411 seguidors. Tràfic procedent de Twitter a la web del
CIDOB: 6.745 visites
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ACTIVITATS DEL 2014
Gener
16/01

Esmorzar Europeu amb Xavier Prats. L’educació com a motor de
creixement a l’Europa del segle XXI
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 83

17/01

Spain and Japan: Two Developed Countries Facing a Lost Decade
Organitza: CIDOB amb el suport de la Japan Foundation, Japan
Airlines i la col·laboració de CaixaBank
Participants: 72

18/01

War&Peace in the 21st Century: Peace and Prosperity in East Asia:
a Regional Challenge of Global Concern
Organitza: CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració
d’ESADEgeo Center i el suport de CaixaBank i l’Ambaixada d’Austràlia
Participants: 114

22/01

Discussió sobre l’Índex 2013 del Global Go To Think Tank
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 30

27/01

Síria: conflicte i èxode a la Mediterrània
Organitza: Fundació ACSAR, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la col·laboració del CIDOB

Febrer
10-12/02

Kick-off Meeting del projecte SAHWA: Empowering Youth in the
Arab World: Towards a New Social Contract
Organitza: CIDOB

11/02

Cicle “Què passa al món?” Tres anys després de la Primavera Àrab
a Tunísia i a Egipte: què ha canviat i què no ha canviat?
Organitza: CIDOB en el marc del projecte SAHWA
Participants: 75

12/02

Conferència Casa Árabe-CIDOB. “Dones i joves a tres anys de la
Primavera Àrab”
Organitza: CIDOB i Casa Árabe, en el marc del Projecte SAHWA

13/02

Esmorzar Europeu amb l’ambaixador d’Espanya a Itàlia, Javier
Elorza. Quina Europa volem? Espanya i Itàlia en la Unió Europea
d’avui
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 60
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17/02

Cicle “Què passa al món?” El vot electrònic: experiències
internacionals i possibles aplicacions a Catalunya
Organitza: CIDOB
Participants: 32

18-21/02

Atlantic Future: Reunió de treball del projecte. Mèxic DF

20/02

Reunió d’investigadors amb Graham Avery
Organitza: CIDOB

21/02

Transformacions a l’Orient Mitjà: Perspectives des del Kurdistan
Iraquià. Reunió amb el ministre H.E. Falah Mustafa Bakir
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del Govern Regional del
Kurdistan – Iraq
Participants: 30

Març
11-12/03

Cimera Europea Think Tanks a Barcelona. Sortir de la crisi: el
paper dels think tanks d’ara en endavant
Organitza: CIDOB i el Think Tanks and Civil Societies Program
(TTCSP) de la Universitat de Pennsilvània. Amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona
Participants: 68

14/03

Esmorzar Europeu amb Shlomo Ben-Ami. Nou gran joc estratègic a
l’Orient Mitjà
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 62

17/03

Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Què està en joc
en aquestes eleccions europees?
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 27

20/03

Reunió del projecte SAHWA amb stake-holders a Catalunya
Organitza: CIDOB

21/03

Esmorzar Europeu amb Janez Potočnik. La política europea de
medi ambient: reptes i oportunitats
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 42

24/03

“El futur d’Europa després de les eleccions al Parlament i la crisi al
Veïnatge de l’Est”
Organitza: European Council on Foreign Relations i l’Ambaixada de
Polònia a Espanya
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25/03

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Ernest
Urtasun
Organitza: CIDOB
Participants: 17

26/03

Afghanistan on the Brink of Change - Or “Status Quo Ante”?
Organitza: CIDOB, Projecte STAP RP amb el suport del Ministeri
d’Afers Exteriors de Noruega
Participants: 20

28/03

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Ramon
Tremosa
Organitza: CIDOB
Participants: 11

Abril
07/04

Teixint comunicació radical i moviments socials de Mèxic a
Nicaragua amb Amaranta Cornejo
Organitza: CIDOB
Participants: 21

08/04

Seminari immigració, participació política i integració (IPPI)
Organitza: CIDOB, GRITIM-UPF, IRPS

09/04

Cicle “Què passa al món?” L’Àfrica oblidada: més enllà del
conflicte
Organitza: CIDOB amb el suport d’Altaïr
Participants: 49

10/04

Cicle Què passa al món? Què passa a Europa? El dret de secessió
a la Unió Europea
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 34

25/04

Els valors dels nous estats del s. XXI a càrrec del Dr. Michel SarraBournet i el Dr. Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de
Lideratges i Governança Democràtica (ESADE)
Organitzen: CIDOB, CATDEM i GRITIM-UPF

28/04

Cicle Què passa al món? La crisi d'Ucraïna i la secessió de Crimea:
nous escenaris en la relació entre Rússia i Unió Europea
Organitza: CIDOB i ANUE amb el suport del programa Europe for
Citizens
Participants: 71

30/04

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Josep
Maria Terricabres
Organitza: CIDOB
Participants: 11
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Maig
05/05

Sessió de debat amb el candidat a les eleccions europees Javi
López
Organitza: CIDOB
Participants: 10

05/05

Speed-debating: Young thoughts on Europe
Organitza: CIDOB, amb la col·laboració de ccEuropa i el suport de
Moritz i el programa Europe for Citizens
Participants: 35

06/05

Migració i mobilitat a l’Europa post-crisi
Organitzen: CIDOB i Istituto Affari Internazionale amb el suport del
Programa Europe for Citizens
Participants: 25

07/05

Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Recompondre la
democràcia: s’ha fracturat Europa?
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 39

08/05

Un Orient Mitjà multipolar: quin paper per a l'UE?
Organitza: CIDOB i ECFR
Participants: 31

13/05

Cicle Què passa al món? Eleccions a l'Índia: el principi d'una nova
era?
Organitza: CIDOB i ANUE
Participants: 43

14-17/05

European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic
Ukraine. Kíev
Organitza: CIDOB i l’Institute of World Politics (IWP)

22/05

Esmorzar
Europeu
amb
Joan
Hortalà.
La
relació
economicofinancera Unió Europea- Amèrica Llatina
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 41

Juny
04/06

Balanç dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu 2014
Organitzen: Parlament Europeu, CIDOB, Institut de Ciències Polítiques
i Socials (ICPS) i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

05/06

Conferència sobre la UE com a actor global. Presentació dels dos
projectes d’investigació FP-7 de CIDOB. Brussel·les.
Organitza: Directorate General for Research and Innovation of the
European Commission and the FLASH-IT FP7 project
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06-07/06

Atlantic Future: Conferència plenària. Pretòria. Sud-àfrica
Organitza: CIDOB i la resta de partners de l’Atlantic

09/06

Jornada Europea CIDOB. Una millor educació i mobilitat per a un
creixement sostenible. Tarragona
Organitza: CIDOB amb el suport de la Diputació de Tarragona, el Port
de Tarragona, Repsol i el programa Europe for Citizens
Participants: 60

09/06

Shaping the Future: the Role of the Regional Powers in Afghanistan
and Pakistan
Organitza: CIDOB i el Wilson Center Washington DC

11/06

Taller “Reconstruint la cooperació des dels seus professionals:
Proposta per a un procés de reflexió”
Organitza: CIDOB i ACADE

11/06

Cicle “Què passa al món?” El referèndum escocès i l’horitzó
europeu
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 41

11-13/06

The Water-Food-Energy Nexus in Drylands: Bridging Science and
Policy Conference Programme. Rabat
Organitza: CIDOB-OCP

16/06

Cicle “Què passa al món?” Egipte després de les eleccions
Organitza: CIDOB, l’IEMED i el Col·legi de Politòlegs de Catalunya
Participants: 40

18/06

Cicle “Què passa al món?” El futur del procés de pau a Colòmbia
després de les eleccions
Organitza: CIDOB i l’Institut Internacional de la Pau
Participants: 46

18-20/06

Seminari del projecte SAHWA. Rabat
Organitza: CIDOB i HEM (Hautes Études de Management)

20/06

Conferència “Lessons from youth surveys”. Rabat
Organitza: CIDOB i HEM (Hautes Études de Management)

20/06

Esmorzar Europeu amb la comissària Malmström. “La política
europea d’immigració i mobilitat”
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for
Citizens
Participants: 73

26/06

Seminari EU’s and Russia’s Integration projects for their
neighbourd: mutually-exclusive or complementary?
Organitza: CIDOB amb el suport de FES Barcelona i el programa
Europe for Citizens
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26/06

Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades”
Anuario de la inmigración en España 2013, edició 2014
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Organització Internacional de
Migracions. Madrid
Participants: 28

26/06

Esmorzar de treball sobre Algèria
Organitza: CIDOB i el Real Instituto Elcano. Madrid

27/06

Seminari After Crimea: what now for the European Union?
Organitza: CIDOB amb el suport de FES Madrid i el programa Europe
for Citizens
Participants: 70

Juliol
01/07

Àgora de ciutats
Organitza: Diputació de Barcelona

04/07

Seminari: “The role of entrepreneurship towards sustainable
development. the case of Africa”
Organitza: CIDOB i Acc1ó

07-09/07

XXVI Seminari sobre Europa. Una Europa per a després de les
crisis. Sant Sebastià
Organitza: Associació de Periodistes Europeus amb la col·laboració de
la Universitat del País Basc (UPV/EHU)

10/11/07

Jornades de treball entre CIDOB i el Instituto Elcano. Barcelona
Organitza: CIDOB i Elcano amb el suport del programa Europe for
Citizens

Agost
18-22/08

Panel organitzat pel projecte SAHWA en el marc del WOCMES,
World Congress of Middle East Studies. Ankara
Organitza: CIDOB

Setembre
19/09

Escòcia a votació: implicacions domèstiques i internacionals d’un
referèndum d’autodeterminació
Organitza: CIDOB
Participants: 28

22/09

Cicle “Què passa al món?” Què passa a Europa? Qui governa
Europa? Diàleg amb José Ignacio Torreblanca i Xavier Vidal-Folch
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 70

25-26/09

“The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain”
Organitza : CIDOB i la Universitat de Liverpool (Regne Unit)
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Octubre
7/10

Esmorzar Europeu amb Joan M. Nin, president Foro Espanya-EUA
sobre És possible un gran acord comercial transatlàntic?
Oportunitats per a Espanya”
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i del programa Europe for
Citizens
Participants: 59

8/10

Presentació de Pensar la mezcla. Llibre de la Yolanda Onghena,
investigadora sènior del CIDOB
Participants: 49

10/10

Taula rodona ““Horizon EU”: “Reconquistar a los ciudadanos,
¿una misión imposible para la UE?”
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens i
Notre Europe – Jacques Delors Institute
Participants: 27

21/10

Esmorzar Europeu amb Pawel Swieboda, president de Demos
Europa. “L’Europa central a la UE @10: lliçons apreses,
perspectives de futur” (CANCEL·LAT)
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i del programa Europe for
Citizens

21/10

Doha Round Table on Formal & Non-Formal Economies in
Afghanistan & Pakistan: The View from the Gulf, co-hosted by
CIDOB and Qatar University Gulf Studies Program
Organitza: CIDOB i la Qatar University Gulf Studies Program

23/10

Taula rodona “Crecer en España. La integración de los hijos de
inmigrantes”
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Instituto Universitario José Ortega
y Gasset
Participants: 63

22-24/10

Atlantic Future: Reunió plenària del projecte. Rio de Janeiro. Brasil
Organitza: CIDOB i la resta de partners de l’Atlantic Future

23-24/10

Islamabad Round Table on Where Does Pakistan Stand on
Afghanistan? Key Challenges & Changes Since 2013, co-hosted by
the Pak Institute for Peace Studies (PIPS) and CIDOB
Organitza: CIDOB i el Pak Institute for Peace Studies (PIPS)

27/10

Eleccions a Ucraïna
Organitza: CIDOB
Participants: 9

28/10

Esmorzar Europeu amb Enrico Letta, exprimer ministre d’Itàlia. “La
nova legislatura europea: continua la crisi o comença el
creixement?”
Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i del programa Europe for
Citizens
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Participants: 65
29/10

Experts meeting OCP

Novembre
3/11

A new Europe in the making? New realities in the Eastern
Neighbourhood, Barcelona
Organitza: CIDOB i la Fundació Friedrich Ebert amb el suport del
programa Europe for Citizens

4/11

The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their
neighbourhood, Madrid
Organitza: CIDOB, el Real Instituto Elcano i la Fundació Friedrich Ebert
amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 113

5/11

Cicle “Què passa al món?” La violència política i criminal a la
Conca del Carib: una història de crim organitzat, guerrilla i militars
Organitza: CIDOB
Participants: 52

6/11

Kick-off meeting del Raval Project: giving a voice to those who
could not vote
Organitza: CIDOB amb el suport d’ OSIFE, la Fundació Tot Raval i el
Programa Europe for Citizens

12/11

“Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context”
Organitza: Universitat Nacional de Kazakhstan Al Farabí (Almaty,
Kazakhstan)

16-17/11

A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German
Dialogue
Organitza: CIDOB i SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), amb el
suport de la Fundació Friedrich Ebert i el Programa Europe for Citizens
Participants: 29

17-19/11

Expert roundtables with MEPs, Brussels
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens

19/11

Perspectives europees sobre el conflicte d’Ucraïna
Organitza: KISI (Kazakhstan Institute of Strategic Studies) i l’institut
d’investigació Public Opinion. Astanà (Kazakhstan)

21/11

Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens
Participants: 26

24/11

SAHWA Panel on Youth in Cairo
Organitza: American University in Cairo, en el marc del Projecte
SAHWA
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26/11

Presentació de “Inmigración y emigración: mitos y realidades”
Anuario de la inmigración en España 2013, edició 2014
Organitza: CIDOB i la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del
Congrés dels Diputats

Desembre
2/12

El futur del capitalisme
Organitza: CIDOB i Cercle d’Economia amb el suport del Programa
Europe for Citizens
Participants: 29

11-12/12

High Level Round Table Discussion on Sources of Tension in
Afghanistan and Pakistan at the Start of the “Transformation
Decade”
Organitza: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de
Noruega
Participants: 36

12/12

Independentism and the EU
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l'Institut d’Estudis Catalans
Participants: 74

12/12

Malta Mediterranean Forum on Governance. Libya: Regional
Perspectives on Governance and Security Challenges
Organitza: International Policy and Leadership Institute (IPLI)

15-16/12

Europe behind (mis)understandings: a critical view by
communication students
Organitza: CIDOB i l’Institut de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) amb el suport del programa
Europe for Citizens
Participants: 18

18/12

Taula rodona “Ucraïna, repte europeu”
Organitza: Fundació ACSAR amb la col·laboració del CIDOB i la
Generalitat de Catalunya
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