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1. A DESTACAR DE L’ANY 2015 
 
 
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 ben 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 16. El CIDOB torna a revalidar el seu lideratge al Sud d’Europa. En els primers 
quatre llocs del rànquing hi figuren Brookings, Chatham House, Carnegie i el Centre 
for International Studies.  
 
L’any 2015 s’ha inclòs per primera vegada una nova subcategoria que analitza 
els think tanks amb les millors pràctiques (polítiques i procediments) per 
assegurar la qualitat, la independència i la integritat de la seva investigació política on 
el CIDOB també ha entrat. 
 
 
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 
2015. El desembre es va tancar l’Atlantic Future, projecte d’investigació de tres anys 
finançat per la Comissió Europea dins el Setè Programa Marc, que 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 per 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).  
 
A partir del 2016, el CIDOB liderarà un consorci de 14 institucions per dur a terme un 
projecte centrat en el nou ordre geopolític a l’Orient Mitjà (MENARA Project). També 
participarem com a socis en dos altres projectes d’iguals dimensions que tenen com a 
objectiu repensar les relacions euro-mediterrànies (Med-Reset) i el futur de les 
relacions entre Turquia i la Unió Europea (FEUTURE). Els tres projectes tindran una 
durada de tres anys. En l’àrea de migracions, un consorci del qual el CIDOB és 
membre també ha estat escollit per dur a terme un projecte de sis anys sobre les 
polítiques d’integració de refugiats a escala europea (NIEM). 
 
Aquesta aposta per la recerca aplicada situa el CIDOB com el centre de referència en 
matèria de ciències socials a Catalunya i també al sud d’Europa. Aquests projectes 
ens permetran reforçar els vincles amb grans centres d’excel·lència europeus i dels 
nostres veïns mediterranis. 
 
 
Europa: diàleg i construcció 
En un any marcat per la qüestió grega i pel drama dels refugiats, el CIDOB ha 
continuat treballant per crear consciència en relació als grans temes de l’agenda 
europea i ha consolidat el conjunt d’activitats emmarcades dins el programa Europe 
for Citizens de la Comissió Europea, tot celebrant seminaris amb experts 
internacionals en matèria de governança econòmica de l’eurozona i debats sobre els 
pros i contres del tractat d’associació entre la UE i els EUA (TTIP). La Jornada 
Europea d’enguany es va dedicar al repte energètic.  
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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 
2015. En aquest sentit, s’ha posat en marxa el Programa Fes-te soci del CIDOB amb 
la voluntat de fer un pas més en la relació del CIDOB amb totes les persones que 
contribueixen a la nostra missió. 
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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 2015, el seminari es 
va dedicar a analitzar els principals desafiaments de seguretat per als països africans. 
 
Socis: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ajuntament de 
Barcelona  
Finançament: Obra Social ”la Caixa” 
 

 Peace and Security in Africa: challenges and opportunities,  
Barcelona, 17 de gener 

 
 
Esmorzars Europeus 
Durant el 2015, el CIDOB ha centrat el seu programa d’Esmorzars Europeus en els 
reptes més rellevants als quals haurà de fer front tant la UE com els seus ciutadans. 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 Arthur Brooks, president de l’American Enterprise 

Institute. Una Agenda Social conservadora per a Europa. 11 de febrer 
 Esmorzar Europeu amb Johannes Hahn, Comissari de Política Europea 

de Veïnatge i Negociacions d'Ampliació. La UE i els seus veïns: 
aprofundint les relacions amb els països Mediterranis i de l’est de Europa. 
14 d’abril 

 Esmorzar Europeu amb Patrick Cockburn, periodista, The Independent. 
L’Estat Islàmic i el retorn de la gihad. 6 de maig 

 Esmorzar Europeu amb Natalie Nougayrède, periodista, The Guardian. 
Europa i el risc d’un Brexit. 3 de juny 

 Esmorzar Europeu amb Pierre Vimont, ex Secretari General executiu del 
Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE). Quatre anys al Servei Europeu 
d’Acció Exterior: lliçons apreses i reptes per a la política exterior europea. 
17 de juny 

 Esmorzar Europeu amb Luca Visentini, Secretari General, Confederació 
Europea de Sindicats. Una estratègia per sortir de la crisi econòmica: la 
perspectiva dels sindicats europeus. 6 de novembre 

 
 

Jornada Europea CIDOB: Una nova industrialització per a Europa  
L’edició 2015 de la Jornada Europea CIDOB, “Una nova industrialització per a 
Europa”, 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 
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van abordar dues àrees fonamentals: l’energia com a factor de competitivitat, d’una 
banda; i el mercat de treball, la fiscalitat i la logística, de l’altra. 
 
Finançament: Repsol i Europe for Citizens 
 

 Una nova industrialització per a Europa. Barcelona, Foment del Treball. 
15 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, com també els sectors 
creadors d’opinió, tinguin al seu abast informació rigorosa, seleccionada per experts i 
actualitzada, per fer-ne una bona gestió. El CIDOB promou un cicle de conferències 
amb preguntes-debat on els ponents són experts/investigadors del CIDOB, 
investigadors associats i visitants i representants de la nostra xarxa europea de think 
tanks. Les temàtiques que es tracten en les conferències —adreçades a un públic 
ampli— fan referència a la realitat més punyent del moment. 
 
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari 
Finançament: Programa Europe for Citizens  
 

Realitzats: 
 Cicle “Què passa al món?” Els germans musulmans. Ricard González i 

Andreu Claret. 19 de gener 
 Cicle “Què passa al món?” El futur d’Abenomics: cap a la consolidació 

d’un model o la constatació d’un fracàs? Tomomi Kozaki, Lluc López i 
Vidal i Àngels Pelegrín. 12 de febrer 

 Cicle “Què passa al món?” Ucraïna: és possible la pau? Vasyl Filipchuk 
i Irina Brunova-Kolisetska. 17 de febrer 

 Cicle “Què passa al món?” Processos de secessió i legitimitat 
internacional. Alfons González Bondia i Jaume López. 3 de març 

 Cicle “Què passa al món?” El Tractat Econòmic i Comercial Global de 
Canadà i la UE, un precedent del TTIP? Dorval Brunelle i Patricia 
Garcia-Duran. 12 de març 

 Cicle “Què passa al món?” Eleccions Israel 2015. Pere Vilanova i 
Eduard Soler i Lecha. 19 de març 

 Cicle “Què passa al món?” Es redibuixaran les fronteres de l’Orient 
Mitjà? Sabiha Senyuncel Gundogar i Karim Makdisi. 24 de març 

 Cicle “Què passa al món?” Repressió global contra la Societat Civil. De 
Rússia a Egipte; des de Veneçuela a Hongria, i més enllà. Tom 
Carothers i Jordi Vaquer. 15 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Cal adreçar la desigualtat per reduir la 
pobresa al món? Mario Negre i Josep M. Coll. 27 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Presentació de la revista Foreign Affairs 
Latinoamèrica: «¿Obama latino?». Gary Segura i Jordi Bacaria. 25 de 
maig 

 Cicle “Què passa al món?” Nous estats i política de seguretat i 
defensa. Francesc Xavier Hernández Cardona i Alexandre Calvo. 4 de 
juny 
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 Cicle “Què passa al món?” La política en temps d’indignació. Daniel 
Innerarity i Josep Ramoneda. 1 d’octubre 

 Cicle “Què passa al món?” Crisi de refugiats: origen, resposta europea 
i acollida. D’on i per què fugen els refugiats? Ana Ballesteros, Òscar 
Mateos i Eduard Soler i Lecha. 13 d’octubre 

 Cicle “Què passa al món?” Crisi de refugiats: origen, resposta europea 
i acollida. Com està responent Europa a la crisi de refugiats? Anna 
Terrón i Ernest Urtasun. 15 d’octubre 

 Cicle “Què passa al món?” La crisi grega a debat. Capitalisme global, 
processos de despossessió i vida quotidiana. Dina Vaiou i Costis 
Hadjimichalis. 16 de novembre 

 Cicle “Què passa al món?” Crisi de refugiats: origen, resposta europea 
i acollida. Com s’acull als refugiats que arriben? Miguel Pajares i Ignasi 
Calbó. 18 de novembre 

 Cicle “Què passa al món?” Controvèrsies públiques sobre els drets de 
grup per als musulmans a Europa: L’escletxa entre no musulmans i 
musulmans. Paul Statham i John Palmer. 2 de desembre 

 Cicle “Què passa al món?” Argentina: Eleccions, canvi de Govern i 
perspectives regionals. Andrea Bianculli i Santiago Villar. 9 de 
desembre 

 
 
XIV Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia 
El CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, i AREL, Agenzia di Ricerche e 
Legislazione fondata da Nino Andreatta, organitzen conjuntament el Fòrum de Diàleg 
Espanya - Itàlia. La XIV edició tindrà lloc els dies 8 i 9 d’abril de 2015 a Barcelona. Des 
de 1999, el Fòrum s’ha convertit en una cita anual que reuneix, alternativament a Itàlia 
i Espanya, representants d’alt nivell de sectors polítics, acadèmics, empresarials i 
econòmics, mitjans de comunicació, etc. Aquesta iniciativa s’emmarca en un acord 
bilateral entre Espanya i Itàlia i compta, així mateix, amb el suport decidit i l’estímul 
dels governs d’ambdós països que, en aquesta ocasió com en les anteriors, estaran 
representats a nivell ministerial.  
 
La reunió de Barcelona tindrà lloc en un moment particularment intens per a la Unió 
Europea, marcat pels recents anuncis de la nova Comissió que inclou el Pla Juncker, 
que dissenya un Pla de treball per als propers anys. En aquest sentit, els treballs del 
Fòrum se centraran en analitzar, debatre i buscar respostes conjuntes tant en l’àmbit 
de la reactivació econòmica com en els efectes de l’acord del TTIP en els dos països. 
La cooperació hispano-italiana és avui, més que mai, crucial per poder donar una 
resposta europea a la sortida d’ambdues crisis. 
 
 
Finançament: Foment del Treball, Ajuntament de Barcelona, Vueling, SABA, 
Fundació La Caixa, Endesa, Fincantieri, Ariston Thermo Group, NOME, Foroni, 
Atlantia, PwC, AutoGrill, Unicredit, WorldDutyFreeGroup, Fundación Abertis, Abertis 
Telecom, Port de Barcelona 
 

 XIV Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia. Barcelona, Foment del Treball. 8 
d’abril 

 
 



 

 8 

Sessions de reacció ràpida 
Sessions de discussió per valorar l’impacte i les conseqüències més immediates de 
l’actualitat internacional, amb la participació d’investigadors del CIDOB, periodistes i 
altres experts en funció de la temàtica tractada.  
 
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari 
 

Realitzats: 
 Els atemptats de Charlie Hebdo: el dia després. Moussa Bourekba, 

Elena Sánchez i Eduard Soler. 15 de gener 
 La Grècia de Tsipras: implicacions polítiques i econòmiques per a la 

resta d’Europa. Jordi Vaquer, Jordi Bacaria i Eduard Soler. 9 de febrer 
 Crisi humanitària a la Mediterrània: causes, reaccions i respostes. 

Elena Sánchez, Raquel Ayora i Eduard Soler. 27 d’abril 
 Eleccions al Regne Unit: anàlisi de resultats i implicacions per a 

Europa. Pol Morillas, Walter Oppenheimer i Carme Colomina. 8 de 
maig 

 Resultats, reaccions i escenaris del referèndum grec. Jordi Bacaria, Pol 
Morillas i Eduard Soler. 7 de juliol 

 Reaccions internacionals i impacte europeu de les eleccions del 27-S a 
Catalunya. Jordi Bacaria, Pol Morillas i Marc Gafarot. 28 de setembre 

 Els atemptats de París: el dia després. Lurdes Vidal, Tica Font i Pol 
Morillas. 19 de novembre 
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3. RECERCA  
 
 
AMÈRICA LLATINA 
 
Seminari de treball sobre les reformes estructurals a Mèxic 
En el marc del projecte d'investigació "Reformes estructurals a Mèxic i el seu impacte 
en les relacions amb Espanya", iniciat al novembre de 2014, el Real Instituto Elcano 
ha elaborat un informe sobre les relacions entre Espanya i Mèxic que aborda tots els 
aspectes (polític , econòmic, cultural, vincles entre societats civils, etc.), realitzant un 
treball de camp tant a Espanya com a Mèxic. Per la seva banda, el CIDOB ha analitzat 
les actuals reformes estructurals empreses pel Govern mexicà. En conseqüència, el 
projecte és una combinació de les investigacions i tasques que ambdues institucions 
estan duent a terme, els resultats es posen en comú sumant les sinergies que de tots 
dos treballs es puguin extreure. 
 
Socis: CIDOB i el Real Instituto Elcano 
Finançament: Banc de Santander i Cambra espanyola de Comerç a Mèxic 
 

 Seminari de treball sobre les reformes estructurals a Mèxic. Mèxic D.F., 
21 de setembre 

 
Presentació Revista Afers: Relaciones Interregionales: transatlánticas, 
transpacíficas y transeuroasiáticas 
Presentació a Mèxic DF del número 110 de la Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 
coeditat amb el sen-UNAM, sobre «Relacions interregionals: transatlàntiques, 
transpacíficas i transeuroasiáticas». Intervindran en l'acte els coordinadors del nombre, 
Jordi Bacaria, director del CIDOB, i Valeria M. Vall, investigadora del CISAN-UNAM, 
juntament amb la directora d'aquest centre, Silvia Núñez García, entre d'altres. 
 
Socis: CIDOB i UNAM 
 

 Presentació Revista Afers: Relaciones Interregionales: transatlánticas, 
transpacíficas y transeuroasiáticas. Mèxic D.F., 13 d’octubre  

 
 

L’ÀSIA 
 
L’impacte de l’Àsia Oriental en el context espanyol: producció cultural, 
política(s) i societat  
L’Àsia Oriental està cada cop més present en diferents àmbits de la quotidianitat 
ibèrica i llatinoamericana, alhora que reconeix, rep i reacciona davant influxos de 
l’exterior. Aquest seminari abordarà diversos impactes, influències i adaptacions 
relacionats amb la producció cultural i la societat del context espanyol on l’Àsia 
Oriental és protagonista. La traducció i/o la recepció i creació de literatura, cinema, 
televisió, animació, fotografia, art, videojocs, publicacions acadèmiques, arts marcials, 
se suma a la complexitat de la identitat que acompanya a l’ensenyament d’idiomes, 
així com al desenvolupament de nous fluxos de població que interactuen amb la resta 
de la societat. Finalment es reflexionarà sobre les implicacions polítiques d’aquests 
fenòmens socials i culturals. 
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Socis: CIDOB, Grup d’Investigació InterAsia (UAB), Centre d’Estudis i Recerca sobre 
Àsia Oriental CERAO (UAB) i Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis 
d’Àsia Oriental (UAB)  
 

 L’impacte de l’Àsia Oriental en el context espanyol: producció cultural, 
política(s) i societat. Barcelona, 5 de març 

 
 

DESENVOLUPAMENT 
 
La cooperació internacional a l’Àfrica i el Pròxim Orient: Els reptes de les 
societats i els governs 
Amb motiu de l’Any Europeu del Desenvolupament, el CIDOB planteja una sèrie de 
debats sobre diferents aspectes del desenvolupament que s’iniciarà amb aquesta 
sessió sobre els reptes de les societats i els governs africans on es presentaran les 
respostes que tant la cooperació espanyola com la catalana tenen previstes en els 
propers anys. 
 
Socis: CIDOB i AECID 
 

 La cooperació internacional a l’Àfrica i el Pròxim Orient: Els reptes de les 
societats i els governs. Barcelona, 16 de març 

 

  

DINÀMIQUES INTERCULTURALS 
 
Presentació del llibre “Pensar la mezcla” 
Pensar la mezcla s'inscriu en un procés de cerca de sentit comú compartida amb el 
lector. El llibre vol acompanyar aquest en un camí que va i ve entre la mescla i la 
identitat, en un relat a través del qual el lector intueixi o confirmi que tota identitat és 
barreja i que sempre ha estat així: un joc de fragments vitals, diferències concentrades 
o reconquestes identitàries, segons el moment, segons el context. Amb la mescla com 
a punt de partida, es planteja una conversa entre la autora, Yolanda Onghena, Jordi 
Moreras, professor d’ antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili i Beatriu 
Guarro, portaveu de SOS Racisme Catalunya. 
 

 Presentació del llibre “Pensar la mezcla”, de Yolanda Onghena, 
investigadora sènior del CIDOB. Barcelona, 29 de gener  

 
L’opció descolonial i l’actualitat mundial. Presentació del llibre de Walter 
Mignolo 
Continuant la conversa amb Walter Mignolo, explorem allò que l’opció descolonial 
ofereix per entendre el complex esdevenir global que ens envolta. Ens porta a 
reflexionar sobre fenòmens recents en les decisions dels quals no tenim veu ni vot, les 
seves conseqüències i la visibilitat dels seus propis límits. Entendre és inseparable 
d’entendre'ns en aquest esdevenir global que incideix en les maneres d’ésser, sentir-
nos i pensar-nos. La conversa serà moderada per Luis Alfonso Herrera 
Robles i Francisco Carballo. 
 
Socis: CIDOB i MACBA  
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 L’opció descolonial i l’actualitat mundial. Presentació del llibre de 
Walter Mignolo. Barcelona, 5 de març 
 

Conferència sobre La lectura, amb Néstor García Canclini 
Llegir ja no és només entendre paraules i frases, sinó també utilitzar icones de 
navegació, barres de desplaçament, hipervincles, imatges i músiques o mapes de 
llocs. Més enllà del llibre, quines són avui les eines per llegir un món indigestat 
d’informació? Què és il·legible, invisible o indesxifrable? Néstor García Canclini, 
antropòleg i crític cultural, ha publicat El mundo entero como lugar extraño (Gedisa, 
2015). Presenta: Lolita Bosch, escriptora. 
 
Socis: CIDOB, Fundació Catalunya La Pedrera i CCCB  
 

 Conferència sobre La lectura, amb Néstor García Canclini. Barcelona, 
19 de maig 

 
Més que recerca: Sessió oberta del Fòrum per a la investigació i la transformació 
Deu anys desprès de la primera edició del Fòrum de Joves Investigadors (2004), 
proposem una sessió de reflexió conjunta oberta a professorat i joves investigadors i 
investigadores amb interès per aquest espai participatiu, estímul per a la investigació 
interdisciplinar i transnacional. En el marc d’aquesta sessió, es presentarà la 
monografia En tránsito: voces, acciones y reacciones, resultat del treball realitzat pels i 
les participants de l’edició del ForIT 2013-2015. 
 

 Més que recerca: Sessió oberta del Fòrum per a la investigació i la 
transformació. Barcelona, 18 de juny 

 
 

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 



 

 12 

DC (Estats Units); Transatlantic Foundation, Brussels – Washington DC (Estats Units). 
Àfrica: University of Pretoria (Sud-àfrica); Institut des Hautes Études de Management, 
Rabat (Marroc) 
Finançament: Comissió Europea 
 

 Webinar amb Dan Hamilton sobre les implicacions del TTIP per a 
l’Atlàntic. 15 d’abril  

 Reunió plenària Atlantic Future. Lisboa, 21-24 d’abril 
 Webinar “Regionalisms across the Atlantic: divergences and 

convergences”. 22 de juny 
 Atlantic Future panel at AMEI. Mèxic, 15 d’octubre 
 Opportunities for Brazil. Rio de Janeiro, 16 de novembre 
 The Future of the Atlantic Hemisphere. Washington DC, 3 de desembre 
 A transformed Atlantic Space: Emerging trends and future scenarios for 

Europe. Brussels, 10 de desembre 
 
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 
 

 Taula Rodona “Donant veu als qui no tenen vot: invisibilitat, aspiracions 
i integració”. 21 de juliol 

 
Europe for Citizens 
El programa se centra en la investigació, l’organització de debats públics i amb 
experts, la celebració de seminaris temàtics i la difusió de publicacions en diversos 
idiomes amb l’objectiu de contribuir a una millor comprensió del projecte europeu. Des 
d’un ferm compromís europeista, el programa incideix en quin tipus d’Europa volem i 
com els ciutadans poden contribuir a la seva construcció. 
 
Finançament: Comissió Europea 
 
Seminari sobre el paper dels Think Tank europeus amb motiu de la presentació 
del Global Go To Think Tank Index 2014  
Amb ocasió d’aquest llançament, i donada la nostra col·laboració amb aquesta 
iniciativa, el CIDOB organitza –com es farà també a més de 30 ciutats arreu del món– 
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una sessió de discussió sobre el paper dels think tanks a la nostra societat amb 
participants de diferents perfils (investigadors, periodistes, actors econòmics, societat 
civil i fundacions polítiques, entre d’altres). 
 
Socis: CIDOB i Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universitat de 
Pennsilvània  
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Seminari sobre el paper dels Think Tank europeus amb motiu de la 
presentació del Global Go To Think Tank Index 2014. Barcelona, 22 de 
gener 

 
Taula rodona “La UE a la cerca d'una nova narrativa: involucrant els ciutadans 
europeus en un futur comú?” 
L’objectiu d’aquesta taula rodona és doble. En primer lloc, i en base a l’estudi “Crisis 
económica y Euroescepticismo (2007-2014): Propuestas para afrontar la crisis 
democrática europea” elaborat per Albert Aixalà per a la Fundació Alternativas, 
diagnosticarem què li passa al nostre pacient: la Unió Europea. 
 
La segona part del seminari se centrarà en analitzar què poden fer les organitzacions 
pro-europees a Catalunya i a Espanya per contribuir a que la UE torni a connectar amb 
els seus ciutadans en aquest context extremadament complicat. I més enllà del context 
general europeu, també volem analitzar l'ascens de l'euroescepticisme a Catalunya, 
quines són les seves característiques i com es pot respondre des de les organitzacions 
pro-europees. 
 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Taula rodona “La UE a la cerca d'una nova narrativa: involucrant els 
ciutadans europeus en un futur comú?”. Barcelona, 2 de febrer 

 
Taula rodona “What is going on in Ukraine?” 
La reunió, que se celebrarà a porta tancada, tindrà com a objectiu debatre la situació 
actual a Ucraïna, tant pel que fa a la guerra a l’est del país com a l’estat de les 
reformes per millorar la qualitat de la governança a Kíev. 
 
Socis: CIDOB i International Centre for Policy Studies de Kíev (ICPS) 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Taula rodona “What is going on in Ukraine?”. Barcelona, 17 de febrer 
 
Baltic states and Russian speaking minorities: is there any potential risk of 
Ukrainisation? 
Aquesta reunió que es celebrarà a porta tancada, tindrà com objectiu debatre la 
situació actual de les minories russòfones als països Bàltics; les perspectives 
d’aquests estats en llur relació amb Rússia i els riscos d’una possible ucraïnització 
d’algun d’aquests estats membres de la UE i de l’OTAN. L’escalada del conflicte bèl·lic 
a Ucraïna i les evidències d’una creixent intervenció militar russa plantegen un 
escenari excepcionalment complex tant per les Repúbliques Bàltiques com per l’ordre 
de seguretat europeu el qual serà també tractat durant la taula rodona. L’anàlisi de les 
minories russòfones serà valorat a l’efecte dels processos de secessió de les 
repúbliques Bàltiques de la Unió Soviètica l’any 1991. Saulius Kaubrys, Professor 
Associat d’Història de la Universitat de Vilnius (Lituània). 
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Socis: CIDOB i Càtedra Josep Termes  
 

 Baltic states and Russian speaking minorities: is there any potential risk 
of Ukrainisation? Barcelona, 26 de març 

 
The EU as Mediator in its Southern Neighborhood   
The spirit of reform of the popular uprisings in the Arab Spring countries has largely 
given way to increasing polarization and fragmentation. In seeking an adequate 
response to these developments, the European Union has intensified its diplomatic 
efforts in the region and has positioned itself as a mediator, fostering national dialogues 
among rival political forces and an inclusive process of compromise. How effective are 
the EU’s mediation efforts? How do the different conflict parties perceive the EU’s 
efforts? How can the EU strike a balance between mediating conflict and supporting 
political reforms?  
 
Speakers: Dr. Franziska Brantner, MP, Chairwoman of the Bundestag Subcommittee 
on Civilian Crisis Prevention, Conflict Management and Integrated Action, and Pol 
Morillas, Research Fellow, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). 
 
Socis: CIDOB i Alfred von Oppenheim-Center for European Policy Studies 
 

 The EU as Mediator in its Southern Neighborhood. Berlin, 11 de maig   
 
Turisme: efectes locals d’una tendència global   
L'objectiu del seminari és intentar situar el turisme dins dels processos globals i 
afavorir una comprensió més flexible a partir de visions que s'entrecreuen i són 
interdependents. Proposem una posada en comú de perspectives des de diferents 
disciplines per formular noves preguntes i orientar noves reflexions. I preguntar-nos: 
cap a on va el turisme? 
 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Turisme: efectes locals d’una tendència global. Barcelona, 21 i 22 de 
maig 

 
European perspectives on the TTIP   
Aquest seminari aspira a debatre les principals qüestions que s’estan negociant en el 
marc del TTIP, el que representa per a les empreses i els consumidors dels estats 
membres de la UE, en particular per a Espanya, i com l’associació proposta 
possiblement podria reconfigurar el patró de la governança econòmica vigent a nivell 
global. En última instància, el seminari pretén respondre a la pregunta de si el TTIP 
reforçarà o afeblirà la posició de la UE en la governança econòmica mundial. 
 
Socis: CIDOB i Consolat General dels Estats Units a Barcelona 
Finançament: Europe for Citizens  
 

 European perspectives on the TTIP. Barcelona, 27 de maig 
 

L’estat de la Unió Europea: desafiaments interns i externs  
El CIDOB i la Fundació Rafael Campalans organitzen el proper dimecres, 10 de juny, 
de 9h a 11:30h, el seminari “L’Estat de la Unió Europea: desafiaments interns i 
externs”, que consistirà en la presentació del quart informe sobre l’estat de la Unió 
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Europea ‘Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa’, editat per la Fundación 
Alternativas i la Friedrich Ebert Stiftung, i la monografia ‘El mundo en 
Europa’, publicada recentment per CIDOB. L’acte comptarà amb les intervencions de 
representants de la Fundació Alternativas, Rafael Campalans i Friedrich Ebert Stiftung, 
així com del director i investigadors del CIDOB. 
 
Socis: CIDOB, Fundació Alternativas, Fundació Campalans i FES 
 

 L’estat de la Unió Europea: desafiaments interns i externs. Barcelona, 
10 de juny 

 
Understanding Russia, a tryout for the European Union  
La conferència té per objectiu proporcionar una visió en profunditat de la naturalesa de 
l'Estat rus i del règim de Putin, si Rússia està a l'altura dels seus objectius, quins són 
els desafiaments econòmics i la base del consens social i, finalment, què significa la 
idea que Rússia s'aixeca dels seus genolls. A aquest efecte, els organitzadors han 
reunit a rellevants experts russos (Irina Busygina, Professor of Political Science, 
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO); Mikhail Dmitriev, Head of 
the New Economic Growth think tank, Moscow. Former First Deputy Minister for 
Economic Development and Trade (2000-2004); Denis Volkov, Sociologist, Researcher 
at Levada Center; Andrei Kortunov, President, New Eurasia Foundation and Director 
General, Russian International Affairs Council; Andrey Makarychev, Guest professor of 
International Relations, University of Tartu) així com a coneguts experts internacionals 
(Ivan Krastev, Chair of the Board, Centre for Liberal Strategies, Sofia; Marie Mendras, 
Professor at PSIA-Sciences Po and Research Fellow with the National Centre for 
Scientific Research, Paris; Sam Greene, Director, Russia Institute, King's College, 
London; Nargis Kassenova, Director of KIMEP Central Asian Studies Center (CASC), 
Almaty). 
 
Socis: CIDOB, Real Instituto Elcano i Fundació Friedrich Ebert 
Finançament: Europe for Citizens  
 

 Understanding Russia, a tryout for the European Union. Madrid, 2 de 
juliol  

 
Debat: 1985-2015 Espanya, 30 anys d'integració a Europa  
El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i el CIDOB (Barcelona Center for 
International Affairs), amb la col·laboració d’ABERTIS, organitzen un debat a 
Barcelona per commemorar el trentè aniversari de la signatura del Tractat d’Adhesió 
d’Espanya a les aleshores anomenades Comunitats Europees, i avui Unió Europea. 
Aquesta commemoració és una bona ocasió per celebrar un debat amb l’objectiu de 
fer un balanç i reflexionar sobre el que la Unió Europa ha significat per a Espanya i el 
que Espanya ha aportat a Europa. 
 
Socis: CIDOB, MAEC i Fundació Abertis 
 

 Debat: 1985-2015 Espanya, 30 anys d'integració a Europa, Barcelona, 
9 de juliol  

 
L’OSCE i els desafiaments a l’ordre de seguretat a Europa: Una conversa amb el 
Secretari General de l’OSCE  
Sessió de treball amb el Secretari General de l’OSCE, l’ambaixador Lamberto Zannier, 
per a discutir els desafiaments a l’ordre de seguretat a Europa, 40 anys després de la 
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signatura de l’Acta d’Hèlsinki, document fundacional de l’OSCE. Durant la sessió, que 
durà per títol “L’OSCE i els desafiaments a l’ordre de seguretat a Europa:Una conversa 
amb el Secretari General de l’OSCE” es debatrà sobre el paper d’aquesta organització 
en la seguretat europea, especialment arran del conflicte a Ucraïna. 
 

 L’OSCE i els desafiaments a l’ordre de seguretat a Europa: Una 
conversa amb el Secretari General de l’OSCE. Barcelona, 23 de juliol 

 
Els think tanks: Idees per a un món global   
El CIDOB i l’Observatori dels Think Tanks organitzen el proper 16 de setembre a les 
9:30h del matí el seminari titulat “Els think tanks: Idees per a un món global” consistent 
en la presentació de l’informe “Radiografía de los think tanks en España” elaborat per 
Francesc Ponsa i Jaime González-Capitel i editat per la Fundación Ciudadanía y 
Valores (Funciva) i l’Observatori dels Think Tanks. L’objectiu de la sessió és 
contextualitzar el model espanyol de laboratoris d’idees, divulgar la missió d’aquestes 
organitzacions i analitzar els principals reptes de futur que han d’afrontar.   
 

 Els think tanks: Idees per a un món global. Barcelona, 16 de setembre 
 
Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 
7th Spanish-German Dialogue 
La 7a edició del Diàleg hispano-alemany, organitzat pel CIDOB i el German Institute 
for International and Security Affairs (SWP) i amb el suport del programa Europe for 
Citizens, abordarà aspectes clau de l’actualitat europea i les dinàmiques d’integració i 
desintegració, amb especial èmfasis en les relacions hispano-alemanyes i amb 
l’objectiu de reforçar els llaços de cooperació entre els dos països.  
 
Durant el seminari, periodistes i experts dels dos països analitzaran les principals 
qüestions de l’agenda política a Espanya i Alemanya, així com els riscos de 
desintegració de la Unió Europea, en particular els anomenats Grexit i Brexit. A més, el 
seminari analitzarà una qüestió d’alta actualitat com és la crisi dels refugiats i els seus 
factors causals, abordant la inestabilitat a les fronteres de la Unió i les polítiques 
europees per a fer front a aquesta crisi. 
 
Socis: CIDOB i SWP 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 7th 
Spanish-German Dialogue. Barcelona, 1-2 d’octubre 

 
SIM Europe Debate 
Jordi Bacaria, director del CIDOB, participa en aquesta reflexió sobre el desequilibri 
social, amb motiu de la presentació dels resultats actualitzats del Social Inclusion 
Monitor Europe centrats en el mercat laboral i l’ocupació juvenil. 
 

 SIM Europe Debate. Madrid, 29 de novembre 
 
Global cities, local solutions 
L’objectiu d’aquesta reunió serà crear els fonaments d’una xarxa global de think tanks i 
centres de recerca que treballen al voltant del desenvolupament urbà i les ciutats. Els 
objectius principals del projecte “Global cities, local solutions” s’estructuren al voltant 
de la generació i la publicació de coneixements amb una base científica enfocats a la 
innovació, la gestió i l’aplicació de polítiques urbanes dissenyades per fer front als 
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reptes urbans (energia i transport; medi ambient; economia creativa; inclusió; cohesió i 
seguretat; educació; globalització urbana i democràcia participativa); la millora de la 
qualitat de vida i l’augment de la participació dels ciutadans i dels emprenedors en el 
procés de transformació i canvi social cap a la creació d'una ciutat més sostenible, 
inclusiva i feliç; i la creació d'una xarxa internacional de centres de recerca que 
treballen en temes de desenvolupament i gestió de la ciutat a escala global. 
 
Finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Europe for Citizens 
 

 Global cities, local solutions. Barcelona, 19 i 20 de novembre 
 

The Limits of International Post Conflict Governance and the Role of external 
actors: the case of Kosovo 
El CIDOB organitza un seminari d’experts per tal d’explorar el desenvolupament i els 
límits dels esforços de construcció de la pau i construcció estatal implementats pels 
actors internacionals en el context post-conflicte de Kosovo. 
 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 The Limits of International Post Conflict Governance and the Role of 
external actors: the case of Kosovo. Barcelona, 4 de desembre 

 
“Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future in the 
European Union? 
El CIDOB organitza un seminari d’experts per analitzar les conseqüències de la 
“integració diferenciada” oferta als països dels Balcans occidentals, tractant de 
desentranyar les implicacions tant per a la UE si aquests estats no són integrats en 
condicions d’igualtat com per a cadascun d’ells si accedeixen o no a la Unió. Per a 
això comptarem amb experts de les repúbliques balcàniques i internacionals. 
 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 “Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future in 
the European Union? Barcelona, 14 de desembre 

  
Greece and the EU: Contrasting views towards a reformed agenda 
L’objectiu del seminari és analitzar la transformació de les narratives sobre Europa i 
Grècia com a conseqüència de la crisi grega i les propostes de reforma que s’han 
presentat tant a Atenes com a Brussel·les. El seminari parteix de la premissa que la 
crisi grega ha donat lloc a la transformació del discurs polític sobre Europa de les 
principals forces polítiques a Grècia i el govern de Syriza, qui al seu torn ha tractat de 
transformar les polítiques i prioritats de l’Eurozona després de la crisi. De la mateixa 
manera, la Unió Europea té una visió diferent de si mateixa després de la crisi grega i 
ha presentat una sèrie de reformes per reestructurar les bases econòmiques i 
financeres de l’Eurozona i de la Unió en general. 
 
Socis: CIDOB i ELIAMEP 
Finançament: Europe for Citizens 
 

 Greece and the EU: Contrasting Views Towards a Reformed Agenda. 
Barcelona, 18 de desembre 
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MEDITERRÀNIA I ORIENT MITJÀ 
 
Integració econòmica a l’Àfrica del Nord 
Projecte CIDOB-OCP Policy Center centrat en l’agricultura sostenible, la seguretat 
alimentària i el nexe aigua-energia-aliments en particular. 
 
Socis: CIDOB i Fundació OCP 
Finançament: Fundació OCP (Rabat) 
 
Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the Middle East 
and North Africa, Ecological Risks and New Dimensions of South-South 
Cooperation with Africa, Latin America and South-East Asia 
The Middle East and North Africa (MENA) is among the most water-stressed regions in 
the world. Affordable food imports are crucial for its future food security and countries 
with tropical agriculture like Brazil have played an increasing role in MENA food 
supplies. Apart from policy options to sustainably intensify regional agricultural 
production, trade will play a crucial role for MENA economies to achieve food security.   
 
Given the environmental value and sensitivity of tropical ecosystems sustainable 
intensification in countries like Brazil, Sub-Sahara Africa and South East Asia is crucial. 
For this reason, King’s College London (KCL), the OCP Policy Center, the Barcelona 
Centre for International Affairs (CIDOB), the Getulio Vargas Foundation and 
Wageningen University organize an international conference on Tropical Agriculture as 
“Last Frontier”? Food Import Needs of the Middle East and North Africa, Ecological 
Risks and New Dimensions of South-South Cooperation with Africa, Latin America and 
South-East Asia. The conference will provide an interdisciplinary perspective on how to 
open up opportunities for a new geopolitical-environmental cooperation between 
regions faced by either physical or economic water stress. 

 
Socis: CIDOB, OCP Policy Center, King’s College London, Getulio Vargas Foundation 
i Wageningen University 
 

 Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the 
Middle East and North Africa, Ecological Risks and New Dimensions of 
South-South Cooperation with Africa, Latin America and South-East 
Asia. Barcelona, 28, 29 i 30 de gener 

 
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 
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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 iraquià 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 
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 (FP7-
SSH.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 
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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 
 

 Workshop en el marc del projecte SAHWA. Formació “Youth Survey” i 
“Field Work in Local Context”. Tunis. 03-06 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  
  
Turkey: Elections and Beyond 
CIDOB, CITPAX and the Friends of Turkey in the European Parliament will bring 
together a small group of experts from Turkey and the EU to analyse the implications of 
the June elections in three different areas: the “Kurdish question”, the relations with the 
EU and the foreign policy of Turkey, with particular emphasis on the Middle East. 
 
Socis: CIDOB, CITPax i Friends of Turkey in the European Parliament 
Finançament: Ajuntament de Barcelona 
 

 Turkey: Elections and Beyond. Barcelona, 12 de juny 
 
“Latest developments in Turkey and around”. Reunió cafè amb l'ambaixador turc 
a Espanya 
Sessió de discussió amb l’ambaixador de Turquia a Espanya, Ömer Önhon, per 
discutir els últims esdeveniments a Turquia i a la regió. Durant la sessió, que durà per 
títol “Latest developments in Turkey and around”, es debatrà sobre les eleccions 
anticipades previstes per l’1 de novembre de 2015, el col·lapse del procés de pau amb 
el PKK i el nou intervencionisme turc a Síria, especialment des que Turquia ha 
començat a bombardejar posicions de Daesh com a part de la coalició internacional 
liderada pels Estats Units. 
 

 “Latest developments in Turkey and around”. Barcelona, 8 de setembre 
 
Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East 
The Middle East Research Institute (MERI) organises a seminar on “Oil for Food: The 
Global Food Crisis and the Middle East”, for Dr. Eckart Woertz, Senior Research 
Fellow at the Barcelona-based think-tank CIDOB. The seminar will explore how, in the 
wake of the global food crisis of 2008, Middle Eastern oil producers announced multi-
billion investments to secure food supplies from abroad. Often called land grabs, such 
investments are at the heart of the global food security challenge and put the Middle 
East in the spotlight of simultaneous global crises in the fields of food, finance, and 
energy. In the future, the Middle East will not only play a prominent role in global oil, 
but also in global food markets, this time on the consumption side, instead of the 
producer’s side. 
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Socis: CIDOB i Middle East Research Institute 
 

 Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East. 10 de 
setembre 

 
 

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 això, 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 
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. 
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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 
 
Taula rodona “Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in Spain” 
El CIDOB i la Fundació Ortega-Marañón organitzen una taula rodona en el marc del 
projecte d’investigació “Diferenciació en la Naturalització dels Immigrants a Espanya” 
(DNIs), cofinançat per l’Open Society Foundations. L’objectiu d’aquesta jornada de 
treball és avaluar el desenvolupament i l’impacte de la política de naturalització, així 
com analitzar les oportunitats i els obstacles que s’obren davant d'un possible canvi 
legislatiu. 
 
Socis: CIDOB i Fundació Ortega-Marañón 
Finançament: OSIFE 
 

 Taula rodona “Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in 
Spain”. Madrid, 18 de febrer 

 
Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the Naturalisation of 
Immigrants in Spain” a Brussel·les 
This conference will look at the case of Spain which is quickly becoming one of the 
main European countries of naturalisations, with over 465.000 new European Citizens 
in the past three years by presenting the results from the research project 
“Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in Spain” (DNIs). This will be 
followed by a discussion on how to remove the obstacles to citizenship and to promote 
naturalisation in the European Union. In part this will include the presentation of the 
“Immigrant Citizenship Campaigns”. Lastly, the possible role that the EU can play in 
this debate will be analysed, focusing on the impact that European Citizenship has had 
in the remodelling of the Member States’ competences in terms of acquisition and loss 
of nationality. 
 
Socis: CIDOB i Migration Policy Group 
Finançament: OSIFE 
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 Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the 

Naturalisation of Immigrants in Spain”. Brussel·les, 21 d’abril  
 
Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the Naturalisation of 
Immigrants in Spain” a Madrid 
L'objectiu de la conferència és discutir el desenvolupament i l'impacte de la política de 
naturalització sobre la població d'origen immigrant, així com analitzar les oportunitats i 
els obstacles que s'obren davant un possible canvi legislatiu. Dins d'aquesta 
conferència es presentaran els resultats del projecte i es farà entrega del Policy Paper 
publicat en el marc del mateix. 
 
Socis: CIDOB i Fundació Ortega-Marañon 
Finançament: OSIFE 
 

 Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Madrid, 29 d’abril 

 
Presentació dels resultats del projecte “Migrant Integration Policy Index” a 
Madrid 
El proper 16 de juny es presentaran a Madrid els resultats del projecte "Integration 
policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration 
debates”, cofinançat per la UE, i liderat per CIDOB i el  Migration Policy Group 
(MPG). El resultat principal d'aquest projecte és la quarta edició del Migrant Integration 
Policy Index, MIPEX2015, que compara i classifica la forma en què els 38 països 
participants (28 estats membres i 10 països a Europa, Amèrica, Àsia i Oceania) 
proporcionen oportunitats als immigrants per participar en la societat.  
 
Aquesta conferència abordarà l'impacte dels canvis de les polítiques d'immigració i 
d'integració a Espanya en els últims anys, centrant-se tant en una anàlisi exhaustiva 
del cas espanyol com presentant resultats comparatius amb la resta dels països 
analitzats pel MIPEX. En concret, l'esdeveniment se centrarà a revisar les polítiques 
d'accés al mercat laboral, educació i participació política dels immigrants. 
 
Socis: CIDOB i Migration Policy Group 
Finançament: Home Affairs Directorate, Comissió Europea 
 

 Presentació dels resultats del projecte “Migrant Integration Policy 
Index”. Madrid, 16 de juny 

 
Presentació de resultats del projecte “Migrant Integration Policy Index” a 
Brussel·les 
Durant dos mesos, s'han dut a terme debats nacionals a pràcticament tots els països 
de la UE, Canadà i els Estats Units, amb polítics i societat civil, sobre l'impacte i la 
necessitat de les polítiques d'integració. Els resultats i els debats han fet servir els 
indicadors d'integració 'Zaragoza' de la UE per comprendre les necessitats de 
supervisar una àmplia gamma de polítiques d'integració, especialment per als grups 
vulnerables de ciutadans no comunitaris: dones, joves, famílies, malalts, refugiats, 
residents temporals, víctimes de la discriminació i persones privades dels seus drets. 
 
A l'acte final a Brussel·les es compartiran els resultats d'aquestes reflexions nacionals i 
s'intentarà donar resposta a la qüestió de què poden fer concretament les institucions 
europees per millorar la integració a la pràctica a través de la llei europea, 
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recomanacions, finançament i transferència de bones pràctiques. Aquest 
esdeveniment se centrarà tant en les àrees de fortalesa com en les de debilitat en 
formulació de polítiques d'integració a nivell europeu. Així mateix, es presentaran i 
debatran recomanacions a escala europea. 
 
Socis: CIDOB i Migration Policy Group 
Finançament: Home Affairs Directorate, Comissió Europea 
 

 Presentació de resultats del projecte “Migrant Integration Policy Index”. 
Brussel·les, 30 de juny 

 
Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver la atención 
hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
L'objectiu principal del projecte és l'estudi de les mesures d'integració de cara a 
l'atenció cap a la població immigrant. Es tracta de determinar com van evolucionar 
aquestes mesures durant l'última dècada, quins van ser els efectes de la crisi 
econòmica, com resoldre la tensió entre mesures específiques i mesures universals, 
quines són les oportunitats i els riscos de cada aproximació, i com es coordinen les 
mesures entre els actors i els nivells de govern implicats. 
 
Socis: CIDOB i Universitat Complutense de Madrid 
 

 Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver la 
atención hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
Barcelona, 4 de setembre 

 
Les profundes contradiccions de les polítiques d'immigració al Japó: 
antecedents i comparativa amb la política d'immigració catalana 
Les polítiques d'immigració japoneses han anat aprofundint en contradiccions internes. 
Si bé hi ha un rebuig oficial a l'obertura de portes a la mà d'obra immigrant, la 
incorporació real dels anomenats "treballadors temporals estrangers" ha anat 
incrementant-durant més de 25 anys. Aquesta presentació analitza els efectes 
d'aquesta diferència en la vida dels immigrants, més d’aprofundir en les polítiques 
locals sobre integració. Prenent com a punt de partida les polítiques migratòries de 
Catalunya, aquesta sessió busca analitzar les particularitats de les lògiques 
estructurals de la política d'immigració del Japó, així com els seus resultats.  
 
Realitzarà la conferència el Prof. Akihiro Koido, Universitat de Hitotsubashi i 
professor visitant al CIDOB. Obrirà la discussió la Dra. Blanca Garcés-Mascareñas, 
Universitat Pompeu Fabra. 
 

 Les profundes contradiccions de les polítiques d'immigració al Japó: 
antecedents i comparativa amb la política d'immigració catalana. 
Barcelona, 9 de setembre 

 
Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems 
H2020 Workshop. 

 Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems. 
Sheffield, 30 de setembre 
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Taller formatiu sobre refugiats adreçat a l’administració pública 
 

 Taller formatiu sobre refugiats adreçat a l’administració pública. 
Barcelona, 28 d’octubre 

 
Presentació de l’Anuario de la Inmigración en España 2014, edició 2015: «Flujos 
cambiantes, atonía institucional» 
El director del CIDOB, Jordi Bacaria, i els directors científics de la publicació, Joaquín 
Arango i Ramón Mahía, acompanyats del representant de la Fundació  ‘la Caixa’ i 
María Jesús Herrera, cap de la missió de la OIM a Madrid,  presenten l’obra Anuario 
de la Inmigración en España 2014, edición 2015: «Flujos cambiantes, atonía 
institucional». 

 
Com si d’un modern Janus bifront es tractés, el 2014 la immigració va mostrar dues 
cares diametralment oposades: àtona i amb pols assossegat l’una, i agitada i tràgica 
l’altra. La primera comprèn tant la realitat espanyola com l’esfera institucional i 
normativa de la política comunitària; la segona expressa les tragèdies que es van viure 
durant aquest any a la Mediterrània, i que van constituir un dolorós avançament de les 
que s’estan produint el 2015. D’aquesta manera, la present edició de l’Anuari s’ocupa 
fonamentalment de l’estat i l’evolució de la immigració a Espanya, però aprofundint a la 
vegada en el context europeu i mediterrani que l’envolten.  
 

 Presentació de l’Anuario de la Inmigración en España 2014, edició 
2015: «Flujos cambiantes, atonía institucional». Madrid, 25 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. 
 



 

 26 

Socis: CIDOB i Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega 
Finançament: Ministeri d’Afers Estrangers de Noruega 
 

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 

 
“How to measure peace and the global economic impact of violence”. 
Presentació del “Global Index of Peace” a càrrec de Steve Killelea 
Sessió de discussió amb Steve Killelea per discutir com es pot mesurar la pau 
identificant els factors socials, econòmics i polítics que ajuden a desenvolupar 
societats més pacífiques.  Durant la sessió, que portarà per títol "How to measure 
peace and the global economic impact of violence" es presentaran els resultats i 
les conclusions del Global Peace Index 2015, s'analitzaran les tendències de la pau, la 
seguretat i la violència en els últims vuit anys, i es discutirà sobre l'enfocament de 
l’Institute for Economics and Peace per calcular l'impacte de la violència en el PIB 
mundial de 162 països. Steve Killelea és mecenes, fundador i president executiu de 
l'Institute for Economics and Peace, productor del Global Peace Index. 
 

 “How to measure peace and the global economic impact of violence”. 
Presentació del “Global Index of Peace” a càrrec de Steve Killelea 
Barcelona, 18 de setembre 

 
Climate futures: Cap a un acord a París? 
Sis anys després del fracàs de les negociacions sobre el clima a Copenhaguen, Paris 
serà la seu de la cimera climàtica mundial més decisiva des del proper 30 de 
novembre i fins a l’11 de desembre de 2015. La comunitat internacional està cridada a 
arribar a un acord en matèria de governança climàtica post-2020 amb l’objectiu de 
mantenir l’escalfament global per sota de 2°C a finals d’aquest segle. Quin tipus 
d’acord es pot esperar a París? Fins on poden la Xina, els Estats Units, la Unió 
Europea i altres grans emissors influir en el resultat de la cimera de Paris? Serà la 
comunitat internacional capaç de reconciliar una política factible amb una política 
adequada que abordi eficaçment l’escalfament global?  

 
El seminari serà inaugurat pel director del CIDOB Jordi Bacaria i moderat pel director 
de CADS Arnau Queralt. Comptarà amb les intervencions d’experts com Oriol 
Costa (Universitat Autònoma de Barcelona), Jeroen van den Bergh (ICTA / 
Universitat VU d’Àmsterdam) i Luigi Carafa (CIDOB). 
 

 Climate futures: Cap a un acord a París? Barcelona, 30 de novembre 
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PROCESSOS INTERNACIONALS DE SECESSIÓ 
 
Presentació del projecte Scenarios of macro-development for Catalonia in 
Horizon 2030 a Brussel·les 
Presentació de l’estudi “Scenarios of Macro-economic Development for Catalonia on 
Horizon 2030” al Parlament Europeu. Aquest és un estudi conjunt del CIDOB i el 
CEPS –Centre for European Policy Studies- amb la col.laboració de l’ISIS - Istituto di 
Studi per l’Integrazione dei Sistemi- i el laboratori E3-modelling de la Universitat 
Politècnica d’Atenes.   
 
D’aquest projecte investigador els representants d’aquestes institucions que 
intervindran en la presentació seran Rym Ayadi (CEPS), Carlo Sessa (ISIS), Pantelis 
Capros (E3-modelling) i Marc Gafarot (CIDOB).  L’acte que acull l’eurodiputat del grup 
ALDE Ramon Tremosa, comptarà també amb la presència dels eurodiputats del grup 
Verds / ALE Ernest Maragall i Josep Maria Terricabras. 

 
Socis: CEPS i CIDOB 
 

 Presentació del projecte Scenarios of macro-development for Catalonia 
in Horizon 2030. Brussel·les, 15 de juliol 
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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 8 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 111 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 5 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 36 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 87 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: 801 
 
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. 
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Des del 2009. Col·lecció de 34 dossiers 
 
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 142 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 386 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 11 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 
Durant el mes de maig, el CIDOB va llençar una nova plataforma web en tres idiomes 
(català, castellà i anglès) concebuda, entre d’altres aspectes, per donar més 
protagonisme a les xarxes socials i proporcionar un disseny adequat a l’usuari que es 
connecti al portal web a través d’un dispositiu mòbil. 
 
El 2015, la pàgina web del CIDOB ha rebut 678.316 visites i els usuaris han visitat 
1.230.554 pàgines. És important destacar que tant la majoria de les publicacions, les 
activitats i la premsa (els tres principals eixos de difusió del CIDOB), han experimentat 
un augment de les visites. 
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Espanya continua sent el principal país aportador de visites a la pàgina web i els 
països d’Amèrica Llatina ocupen les posicions immediatament posteriors. Les visites 
procedents dels Estats Units ocupen la sisena posició (el 2014 ocupaven el setè lloc), i 
han augmentat lleugerament les consultes rebudes des del Regne Unit i Alemanya. 
Les visites procedents de l’Índia han seguint augmentant un 30% el 2015 i de la 
posició 25 obtinguda el 2014 ha passat a ocupar la posició número 17. 
 
Durant el 2015, el trànsit procedent de les xarxes socials ha augmentat gairebé un 
49% respecte les visites rebudes a través d’aquest canal el 2014. El 2015 les visites 
rebudes mitjançant les xarxes socials ha assolit la xifra de 24.529 visites respecte 
16.484 que es van rebre durant el 2014.  
 
 
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 
premsa del CIDOB.  
 

Carta Internacional, català: 3.658 subscriptors 
Carta Internacional, castellà: 10.432 subscriptors 
In Focus, anglès: 8.071 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. 5.614 seguidors. Tràfic procedent de Facebook a la web del 
CIDOB: 9.593 visites 
 
Twitter: des del 2011. 9.148 seguidors. Tràfic procedent de Twitter a la web del 
CIDOB: 9.756 visites 
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ACTIVITATS DEL 2015 
 
 

Gener 
 
15/01 Els atemptats de Charlie Hebdo: el dia després 

Organitza: CIDOB 
Participants: 54 

 
17/01  War&Peace in the 21st Century: “Peace and Security in Africa: 

challenges and opportunities” 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’ESADEgeo-Center for Global 
Economy and Geopolitics i el suport de l’Ajuntament de Barcelona i 
Obra Social ”la Caixa” 
Participants: 110 
 

19/01  Cicle “Què passa al món?” Els germans musulmans 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 

Participants: 106 
 

22/01  Seminari sobre el paper dels Think Tank europeus amb motiu de la 
presentació del Global Go To Think Tank Index 2014 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del TTCSP i el suport del 
programa Europe for Citizens 
Participants: 31 

 
28-30/01 Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the 

Middle East and North Africa, Ecological Risks and New 
Dimensions of South-South Cooperation with Africa, Latin America 
and South-East Asia 
Organitza: CIDOB, OCP Policy Center, King’s College London, Getulio 
Vargas Foundation i Wageningen University 
Participants: 38 
 

29/01  Presentació del llibre: Pensar la mezcla 
  Organitza: Gedisa i CIDOB 
 
 
Febrer 
 
02/02 Taula rodona “La UE a la cerca d'una nova narrativa: involucrant 

els ciutadans europeus en un futur comú?” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 30 

 
03-06/02  Workshop en el marc del projecte SAHWA. Formació “Youth 

Survey” i “Field Work in Local Context”. Tunis  
  Organitza: CIDOB, la Universitat de Lleida i CAWTAR  
 
09/02 Sessió de discussió “La Grècia de Tsipras: implicacions polítiques 

i econòmiques per a la resta d’Europa” 
Organitza: CIDOB 

http://www.cidob.org/ca/activitats/cidob/discussio_sobre_el_index_2013_del_global_go_to_think_tank
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Participants: 52 
 

11/02  Esmorzar Europeu amb Arthur Brooks, president de l’American 
Enterprise Institute  

 Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europe for 
Citizens 
Participants: 45 

 
12/02  Cicle “Què passa al món?” El futur d’Abenomics: cap a la 

consolidació d’un model o la constatació d’un fracàs? 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 43 

 
17/02  Taula rodona “What is going on in Ukraine?” 

Organitza: CIDOB i l’International Centre for Policy Studies de Kíev 
(ICPS) amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 32 
 

17/02  Cicle “Què passa al món?” Ucraïna: És possible la pau? 
 Organitza: CIDOB i l’International Centre for Policy Studies (ICPS), 
Kíev, amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 71 
 

18/02  Taula rodona “Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in  
            Spain”. Madrid 

Organitza: CIDOB i la Fundació Ortega-Marañón amb el suport 
d’OSIFE 

 
 
Març 
 
03/03 Cicle “Què passa al món?” Processos de secessió i legitimitat 

internacional 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 33 
 

05/03  L’impacte de l’Àsia Oriental en el context espanyol: producció 
cultural, política(s) i societat 
Organitza: Grup d’Investigació InterAsia (UAB) Centre d’Estudis i 
Recerca sobre Àsia Oriental CERAO (UAB) Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental (UAB) amb la col·laboració del 
CIDOB 
Participants: 33 
 

05/03 L’opció descolonial i l’actualitat mundial. Presentació del llibre de 
Walter Mignolo. MACBA 
 Organitza: CIDOB i MACBA 
 

12/03 Cicle “Què passa al món?” El Tractat Econòmic i Comercial Global 
de Canadà i la UE, un precedent del TTIP? 

 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 31 
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16/03 La cooperació internacional a l’Àfrica i el Pròxim Orient: Els reptes 
de les societats i els governs 

 Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l’AECID 
Participants: 50 

 
17/03 Supporting civil society and open government in the Western 

Balkans (CANCEL·LAT) 
 Organitza: CIDOB i DG Enlargement amb el suport del programa 

Europe for Citizens 
 
19/03 Cicle “Què passa al món?” Eleccions Israel 2015 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 

Participants: 55 
 
23-24/03 Reunió MedTrends (H2020)  

Organitza: CIDOB amb el suport de FES del programa Europe for 
Citizens 

 
24/03  Cicle “Què passa al món?” Es redibuixaran les fronteres de l’Orient 

Mitjà? 
Organitza: CIDOB i FES amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
Participants: 45 
 

26/03  Baltic states and Russian speaking minorities: is there any 
potential risk of Ukrainisation? 
Organitza: CIDOB i Càtedra Josep Termes 
Participants: 33 

 
 
Abril 
 
08-09/04 Foro Espanya-Itàlia 

Organitza: CIDOB i AREL 
Participants: 130 
 

14/04  Esmorzar Europeu amb Johannes Hahn. La UE i els seus veïns: 
aprofundint les relacions amb els països Mediterranis i de l'est de 
Europa 

  Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europa for 
Citizens 
Participants: 78 

  
15/04  Webinar amb Dan Hamilton sobre les implicacions del TTIP per a 

l’Atlàntic 
 Organitza: CIDOB amb el suport del Programa Europa for citizens 
 
15/04  Cicle “Què passa al món?” Repressió global contra la Societat 

Civil. De Rússia a Egipte; des de Veneçuela a Hongria, i més enllà 
Organitza: CIDOB i Open Society Initiative for Europe amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
Participants: 25 
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21-24/04 Reunió plenària Atlantic Future. Lisboa 
Organitza: CIDOB 
Participants: 29 
 

21/04 Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Brussel·les  
Organitza: CIDOB i Migration Policy Group, amb el suport d’OSIFE 
Participants: 16 
 

27/04  Crisi humanitària a la Mediterrània: causes, reaccions i respostes 
  Organitza: CIDOB i Metges Sense Fronteres 

Participants: 27 
 
27/04  Cicle “Què passa al món?” Cal adreçar la desigualtat per reduir la 

pobresa al món? 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 58 
 

29/04 Presentació de resultats del projecte “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Madrid 
Organitza: CIDOB i Fundació Ortega-Marañon, amb el suport d’OSIFE 
Participants: 24 
 

30/04  Esmorzar Europeu amb Ignacio Ybánez, Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores (CANCEL·LAT) 

  Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europa for 
Citizens 

 
 
Maig 
 
06/05  Esmorzar Europeu amb Patrick Cockburn, periodista The 

Independent 
  Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europa for 

Citizens 
Participants: 58 

 
08/05 Eleccions al Regne Unit: anàlisi de resultats i implicacions per a 

Europa 
Organitza: CIDOB  
Participants: 23 
 

11/05  The EU as Mediator in its Southern Neighborhood 
Organitza: Alfred von Oppenheim-Center for European Policy Studies 
  

13/05  Cicle “Què passa al món?” #Radicalisme #Islam #Extremisme 
(CANCEL·LAT) 

 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

19/05  Conferència sobre La lectura, amb Néstor García Canclini  
Organitza: Fundació Catalunya La Pedrera i CCCB amb la col·laboració 
del CIDOB 
 

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
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21-22/05 “Turisme: efectes locals d’una tendència global” 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 55 
 

25/05 Cicle “Què passa al món?”: Presentació de la revista Foreign 
Affairs Latinoamèrica: «¿Obama latino?» 

 Organitza: CIDOB i la revista Foreign Affairs Latinoamérica 
Participants: 16 

 
27/05 Seminari: European perspectives on the TTIP 
 Organitza: CIDOB amb el suport del Consolat General dels Estats Units 

a Barcelona i el programa Europe for Citizens 
Participants: 60 

 
 
Juny 
 
03/06  Esmorzar Europeu amb Natalie Nougayrède, The Guardian 
  Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europa for 

Citizens 
Participants: 49 

 
04/06 Cicle “Què passa al món?” Nous estats i política de seguretat i 

defensa 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 

Participants: 54 
 
10/06              L’estat de la Unió Europea: desafiaments interns i externs 
 Organitza: CIDOB, Fundació Alternativas, Fundació Campalans i FES 

Participants: 44 
 
12/06 Turkey: Elections and Beyond 
 Organitza: CIDOB, CITPax i Friends of Turkey in the European 

Parliament amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
Participants: 47 

 
15/06  Jornada Europea CIDOB: “Una nova industrialització per a Europa” 
  Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens, 

Foment del Treball i Repsol 
Participants: 65 

 
16/06 Presentació dels resultats del projecte “Migrant Integration Policy 

Index” a Madrid 
Organitza: CIDOB i Migration Policy Group, amb el suport de Home 
Affairs Directorate, Comissió Europea 
Participants: 69 
 

17/06  Esmorzar Europeu amb Pierre Vimont: “Four years in the EEAS: 
lessons learned and challenges for European Foreign Policy” 

  Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i el programa Europa for 
Citizens 
Participants: 36 

 

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
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18/06  Més que recerca: Sessió oberta del Fòrum per a la investigació i la 
transformació 
Organitza: CIDOB 
Participants: 22 
 

22/06  Webinar “Regionalisms across the Atlantic: divergences and 
convergences” 

  Organitza: CIDOB 
   
30/06 Presentació de resultats del projecte “Migrant Integration Policy 

Index” a Brussel·les 
Organitza: CIDOB i Migration Policy Group, amb el suport de Home 
Affairs Directorate, Comissió Europea 
Participants: 50 

   
 
Juliol 
 
02/07 “Understanding Russia, a tryout for the European Union”, Madrid 

Organitza : CIDOB, Real Instituto Elcano i Fundació Friedrich Ebert 
amb la col·laboració del programa Europe for Citizens 
Participants: 34 
 

02-03/07 Nous models polítics a l’Orient Mitjà (Grup de reflexió de joves de 
la regió) 

 Organitza: CIDOB i CITpax 
 

02/07  Trobada d’experts entre el CIDOB i Elcano. Madrid 
 Organitza: CIDOB i Elcano 
 
06/07 Presentació de resultats del Projecte UPSTREAM: 

Desenvolupament d’estratègies eficaces per a la integració 
d’immigrants (ANUL·LAT) 

 Organitza: CIDOB i Fundació Ortega-Marañón 
 
07/07 Resultats, reaccions i escenaris del referèndum grec 
 Organitza: CIDOB 

Participants: 27 
 

09/07  Debat: 1985-2015 Espanya, 30 anys d'integració a Europa 
 Organitza: CIDOB, MAEC i Fundació Abertis 
 
15/07              Presentació del projecte Scenarios of macro-development for 

Catalonia in Horizon 2030. Brussel·les 
Organitza: CEPS i CIDOB 
 

21/07 Taula Rodona “Donant veu als qui no tenen vot: invisibilitat, 
aspiracions i integració” en el marc del projecte The Raval Project   

  Organitza: CIDOB i Fundació Tot Raval amb el suport d’OSIFE i el 
programa Europe for Citizens 
Participants: 14 
 

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
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23/07 “L’OSCE i els desafiaments a l’ordre de seguretat a Europa: Una 
conversa amb el Secretari General de l’OSCE” 

  Organitza: CIDOB 
Participants: 33 

 
 
Setembre  
 
04/09  Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver 

la atención hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
Organitza: CIDOB i la Universitat Complutense de Madrid 
Participants: 34 
 

08/09  “Latest developments in Turkey and around”. Reunió cafè amb 
l'ambaixador turc a Espanya 
Organitza: CIDOB 
Participants: 37 
 

09/09  Les profundes contradiccions de les polítiques d'immigració al 
Japó: antecedents i comparativa amb la política d'immigració 
catalana 
Organitza: CIDOB 
Participants: 15 

 
10/09  “Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East” 

Organitza: Middle East Research Institute amb la col·laboració del 
CIDOB 
 

16/09  Els think tanks: Idees per a un món global   
 Organitza: CIDOB,  l'Observatori dels Think Tanks i Funciva 

Participants: 16 
 
18/09              Presentació del “Global Index of Peace” a càrrec de Steve Killelea 
  Organitza: CIDOB 

Participants: 22 
 
21/09 Seminari de treball sobre les reformes estructurals a Mèxic. Mèxic 

Organitza: CIDOB i el Real Instituto Elcano amb el suport del Banc de 
Santander i la Cambra espanyola de Comerç a Mèxic 

 
28/09 “Reaccions internacionals i impacte europeu de les eleccions del 

27-S a Catalunya” 
Organitza: CIDOB 
Participants: 30 
 

30/09 Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems. 
Sheffield  

  Organitza: CIDOB i GRITIM amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
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Octubre  
 
01/10  Cicle “Què passa al món?” La política en temps d’indignació. 

Diàleg entre Daniel Innerarity i Josep Ramoneda 
 Organitza: CIDOB 

Participants: 87 
 
01-02/10 Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 

7th Spanish-German Dialogue 
 Organitza: CIDOB i SWP amb el suport del programa Europe for 

Citizens 
Participants: 22 

13/10  Presentació Revista Afers: Relaciones Interregionales: 
transatlánticas, transpacíficas y transeuroasiáticas a Mèxic 

  Organitza: CIDOB i UNAM 
 
13/10 Cicle “Què passa al món?” D’on i per què fugen els refugiats? 
  Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’Asil.cat i el suport del 

programa Europe for Citizens 
Participants: 63 

 
15/10  Atlantic Future panel at AMEI, Mexico 
  Organitza: Mexican Association of International Studies (AMEI) 
 
15/10 Cicle “Què passa al món?” Crisi de refugiats: origen, resposta 

europea i acollida. Com està responent Europa a la crisi de 
refugiats? 

  Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’Asil.cat i el suport del 
programa Europe for Citizens 
Participants: 65 

 
28/10 Taller formatiu sobre refugiats adreçat a l’administració pública 

Organitza: CIDOB 
Participants: 26 
 

29/11 SIM Europe Debate 
 Organitza: Bertelsmann Stiftung amb la col·laboració del CIDOB 
 
  
Novembre 
 
06/11  Esmorzar Europeu amb Luca Visentini, Secretari General, 

Confederació Europea de Sindicats 
 Organitza: CIDOB amb el suport d’Abertis i del programa Europa for 

Citizens 
Participants: 53 

 
16/11   Rio de Janeiro: Opportunities for Brazil 
  Organitza: Atlantic Future 
 
16/11   Cicle “Què passa al món?” La crisi grega a debat. Capitalisme 

global, processos de despossessió i vida quotidiana 

http://www.cidob.org/ca/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/relaciones_interregionales_transatlanticas_transpacificas_y_transeuroasiaticas
http://www.cidob.org/ca/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/relaciones_interregionales_transatlanticas_transpacificas_y_transeuroasiaticas
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Organitza: CIDOB, Espais crítics, UB i UAB amb el suport de la UOC i 
del programa Europe for Citizens 
Participants: 26 
 

18/11 Cicle “Què passa al món?” Com s’acull als refugiats que arriben? 
  Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’Asil.cat i el suport del 

programa Europe for Citizens 
Participants: 70 

  
19/11  Els atemptats de París: el dia després 
  Organitza: CIDOB 

Participants: 24 
 
19-20/11 Global cities, local solutions 
  Organitza: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) i del programa Europe for Citizens 
Participants: 35 

 
25/11  Presentació de l’Anuario de la Inmigración en España 2014, edició 

2015: «Flujos cambiantes, atonía institucional». Madrid 
Organitza: CIDOB amb el suport de “La Caixa” 
Participants: 52 
 

25/11  Jornada sobre la zona de lliure canvi UE-Japó. Kobe. (Anul·lada) 
  Organitza: CIDOB i la Universitat de Kobe amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona 
 
27/11 Focus group sobre xarxes socials 
  Organitza: CIDOB 

Participants: 7 
 
30/11  Climate futures: Cap a un acord a París? 
  Organitza: CIDOB i CADS 

Participants: 47 
 
 
Desembre 
 
02/12  Cicle “Què passa al món?” Controvèrsies públiques sobre els 

drets de grup per als musulmans a Europa: L’escletxa entre no 
musulmans i musulmans 

 Organitza: CIDOB i GRITIM amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
Participants: 61 

 
03/12  The Future of the Atlantic Hemisphere. Washington DC 
  Organitza: Atlantic Future 
 
04/12  The Limits of International Post Conflict Governance and the Role 

of external actors: the case of Kosovo 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 29 
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09/12  Cicle “Què passa al món?” Argentina: Eleccions, canvi de Govern i 
perspectives regionals 

  Organitza: CIDOB 
Participants: 33 

 
10/12  A transformed Atlantic Space: Emerging trends and future 

scenarios for Europe. Brussels 
  Organitza: CIDOB 

Participants: 21 
 
14/12 “Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future 

in the European Union? 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
Participants: 26 
 

18/12  Greece and the EU: Contrasting Views Towards a Reformed 
Agenda  
Organitza: CIDOB i ELIAMEP amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
Participants: 39 


