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1. RESUM DE L’ANY 2016 
 
El CIDOB promou una governança global i unes bones pràctiques –construïdes a partir d’un 
govern democràtic local, estatal i europeu– que assegurin a les persones els elements bàsics 
per a una vida sense por i en llibertat, fent possible un diàleg integrador de totes les diversitats i 
actiu en la defensa dels drets humans i la igualtat de gènere.  
 
La Fundació CIDOB és una comunitat dinàmica d’analistes que treballa per elaborar i oferir a 
tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i 
idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu 
per a les persones.  
 
Els objectius del CIDOB són esdevenir:  
 

 Un centre independent, plural i sense agendes partidistes o ideològiques dominants, 
capaç d’incidir en la reflexió i en l’acció política global des de la seva realitat local.  
 

 Un referent internacional útil a Barcelona per a les persones, les institucions i les 
empreses que treballen en l’entorn internacional o que s’hi interessen; un pol d’estímul 
per a una internacionalització creixent de la ciutat, de Catalunya i d’Espanya, així com 
un referent nacional i internacional en investigació, recursos documentals i publicacions 
especialitzades en relacions internacionals.  
 

 Un actor influent en la gestació de l’acció internacional dels governs locals, de la 
Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea i les seves 
respectives dimensions parlamentàries, amb interlocució permanent amb decisors 
polítics i capacitat per generar opinió, directament i/o a través dels mitjans de 
comunicació.  
 

 Una organització connectada a escala europea i mundial amb institucions líders en 
l’àmbit de les relacions internacionals, que participa en els grans debats d’àmbit 
europeu i global, i genera opinió i coneixement valorats internacionalment.  
 

 Un instrument d’acció internacional al servei dels ciutadans, una eina de suport a les 
relacions internacionals que treballa per influir i donar suport a decisors, així com per 
captar els interessos de la ciutadania i també difondre i contribuir a l’aplicació de les 
decisions públiques internacionals i de la Unió Europea que afectin els ciutadans.  

 
El CIDOB, entre els millors think tanks del món 
Un any més, el CIDOB torna a situar-se entre els millors think tanks del món, categoria 
en la que repeteix la posició número 58 del rànquing “Global Go To Think Tank” que 
cada any elabora la Universitat de Pennsilvània. El CIDOB puja dos llocs respecte a 
l'any anterior, aconseguint la posició número 28, en la categoria que avalua els 
millors think tanks del món excloent als centres nord-americans (28 sobre 139). El 
CIDOB consolida la seva posició a Europa Occidental i repeteix lideratge al Sud 
d'Europa. 
  
Enguany, l'índex introdueix una nova classificació dels millors think 
tanks independents on apareix el CIDOB. A més, el CIDOB se situa al número 7 dels 
100 think thanks a seguir en el món pujant tres posicions respecte a l'any anterior. 
També cal destacar que per primera vegada CIDOB apareix en el llistat de millor xarxa 
de think tanks.    
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El CIDOB, centre de referència en matèria de ciències socials a Catalunya i el 
sud d’Europa 
Des del 2016, el CIDOB lidera un consorci de 14 institucions per dur a terme un 
projecte centrat en el nou ordre geopolític a l’Orient Mitjà (MENARA Project). També 
participa 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). Aquests projectes ens 
permetran reforçar els vincles amb grans centres d’excel·lència europeus i dels 
nostres veïns mediterranis. 
  
Europeisme crític però constructiu 
En un any marcat pel Brexit i la tragèdia 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. 
 
Presència a la societat civil i els mitjans de comunicació 
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. Els Esmorzars Europeus i les conferències del Cicle “Què 
passa al món?” han continuat creixent en 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 i Youtube, amb la creació 
d’un canal de retransmissió en streaming durant el 2016 i l’elaboració de vídeos i 
entrevistes especialitzades.  
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2. ACTIVITATS DE REFERÈNCIA 
 
 
2.1 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 2016, la 14a edició 
del seminari es va dedicar a l’Iran. Els participants van analitzar el primer any i mig del 
nou govern de Hassan Rouhani, la seva política exterior així com la situació 
econòmica actual i les perspectives després de l’aixecament de sancions. També es 
va abordar el dossier nuclear i les seves implicacions per al futur del país i de la regió. 
 
Socis: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ajuntament de 
Barcelona  
Finançament: Obra Social ”la Caixa” 
Participants: 134 
 

 
Iran and the World: Issues and Perspectives, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 16 de gener 
 

 
Iran and the World: Issues and Perspectives, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 16 de gener 
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2.2 Esmorzars Europeus 
Durant el 2016, el CIDOB ha centrat el seu programa d’Esmorzars Europeus en els 
reptes més rellevants als quals hauran 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. 
 
Finançament: Europe for Citizens 
Participants: 260  
 

 Esmorzar Europeu amb Luis Planas Puchades, secretari general de 
Consell Econòmic i Social de la Unió Europea: “Té futur una Europa 
social?”. 13 abril 

 Esmorzar Europeu amb Robin Niblett, director de Chatham House: “With 
or without the UK? The EU after the Brexit referendum”. 26 abril 

 Esmorzar Europeu amb Christopher Donnelly, director de The Institute for 
Statecraft: “From Cold War to Hot Peace, the Face of Conflict in the 21st 
Century”. 30 maig 

 Esmorzar Europeu amb Ali Aslan, periodista i presentador de televisió: “El 
dilema alemany: Merkel, refugiats i l’auge de l’extrema dreta”. 20 
setembre 

 Esmorzar Europeu amb Motoshige Itoh, professor d’Economia de la 
Universitat de Tòquio i assessor del Govern de Shinzo Abe: “L’estat 
actual de l’economia japonesa: un missatge per a l’economia europea”. 
24 octubre 

 
 

 
Esmorzar Europeu amb Robin Niblett, director de Chatham House 

Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 26 abril 
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2.3 Cicle: Què passa al món?  
El CIDOB promou un cicle de conferències amb preguntes-debat on els ponents són 
experts/investigadors del CIDOB, periodistes 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  
Participants: 587 

 
 Cicle “Què passa al món?” De la primavera àrab a l’enfrontament 

regional: cinc anys que han canviat Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. 18 de 
gener 

 Cicle “Què passa al món?” Eleccions presidencials als Estats Units: 
una lectura de la política exterior americana. 9 de febrer  

 Cicle “Què passa al món?” Post-accession migrations of the nationals 
of CEE countries – how to measure the scale of emigration, returns and 
determine the destination countries? 10 de febrer 

 Cicle “Què passa al món?” L’hegemonia de l’austeritat a Europa: dues 
visions contraposades. 5 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Violent Radicalization in the EU: From Early 
Understanding to Improving Protection. 7 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Beyond dialogues of the deaf? Research-
policy dialogues on migration and integration in Europe. 20 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Jihadisme a l'Àfrica: el terrorisme oblidat? 
27 d’abril 

 Cicle “Què passa al món?” Canvis en el tràfic de persones al segle 
XXI: una perspectiva de gènere. 2 de maig 

 Cicle “Què passa al món?” Countering and Preventing the Spread of 
Violent Extremism: a View from the U.S. 9 de maig  

 Cicle “Què passa al món?” Una signatura, un vot i el futur de la pau a 
Colòmbia. 6 d’octubre 

 Cicle “Què passa al món?” Eleccions a Nicaragua i l’estat de la 
democràcia a Centreamèrica. 14 de novembre 

 Cicle “Què passa al món?”: Què està passant a les fronteres de la Unió 
Europea? Avaluant la política exterior de migració. 12 de desembre 

 
 

 
Cicle “Què passa al món?” Jihadisme a l'Àfrica: el terrorisme oblidat?  

Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 27 d’abril 
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2.4 Jornada Europea CIDOB: Una recerca i una innovació responsables  
En aquesta nova edició de la Jornada Europea, el CIDOB va tractar la investigació i la 
innovació responsables que anticipen i avaluen les implicacions potencials i les 
expectatives per a la societat des d’un punt de vista integral. Aquest enfocament de la 
UE, inclòs en el nou “Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020”, té per objectiu 
fomentar el disseny de la investigació i la innovació inclusiva i sostenible. 
 
Finançament: Repsol i Europe for Citizens 
Participants: 68 
 
 

 
Una recerca i una innovació responsables 
Foment del Treball, Barcelona, 10 de juny 

 
 

 
Una recerca i una innovació responsables 
Foment del Treball, Barcelona, 10 de juny 
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2.5 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 
Participants: 72 
 

 Cimera UE-Turquia sobre els refugiats. Eduard Soler i Elena Sánchez 
Montijano. 9 de març 

 Eleccions presidencials als Estats Units: Quins escenaris s’obren al 
món després d’Obama? Eckart Woertz, Antoni Gutiérrez-Rubí i Paula 
de Castro. 9 de novembre 

 

 
Eleccions presidencials als Estats Units: Quins escenaris s’obren al món  
després d’Obama? Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 9 de novembre 
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3. PROJECTES DE RECERCA 
 
Europe for Citizens 
Anàlisi en profunditat i participació activa dels ciutadans en debats sobre 
integració europea i el paper de la UE al món 
 

El programa se centrar 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. 

 
WEB 

 
El programa de treball de Europe for Citizens s’estructura en base a dues línies principals. La 
primera aborda els reptes als quals s’enfronta el procés d’integració i proporcionarà una 
comprensió de fons de les tendències crítiques envers la construcció europea i l’evolució de les 
actuals dinàmiques de desintegració. Aquesta part del programa se centra en explorar la 
desafecció que experimenta la ciutadania a Europa pel que fa al projecte d’integració, amb 
especial èmfasi en el seu desenvolupament després de la crisi. En el seu marc, s’organitzen 
una sèrie d’activitats públiques i d’investigació sobre les conseqüències de la crisi econòmica i 
l’agenda europea dels nous partits d’esquerra, els debats sobre el Brexit i el creixent 
euroescepticisme al Regne Unit, la desafecció entre els joves i la seva participació cívica per 
una Europa millor i la importància de l’educació per a la comprensió de la història i la diversitat 
de la Unió. 
 
També presta especial atenció als efectes de la crisi de refugiats en la solidaritat i els valors 
europeus a través de l’anàlisi de les dinàmiques de mobilitat intra-UE i de la resposta per part 
dels municipis. Aquestes activitats fomenten la participació inclusiva de nacionals de tercers 
estats residents a la UE per superar estereotips i intercanviar bones pràctiques d’inclusió social 
i integració de migrants a través de la participació cívica. Totes les activitats d’aquesta línia 
tenen les diferents formes d’euroescepticisme com a punt de partida per tal de crear estratègies 
de promoció d’un major compromís ciutadà tant a nivell nacional com europeu. Així mateix, 
analitzen com les diferents crisis que afecten al continent poden ser una oportunitat per a una 
integració més profunda en comptes d’un obstacle per al projecte europeu. Amb l’objectiu de 
promoure el diàleg com a base per a una agenda pro-europea, les activitats previstes tenen en 
compte l’opinió d’experts, ciutadans i altres actors europeus interessats. 
 
La segona línia del programa esta dedicada a incrementar la consciència de la ciutadania 
europea en relació a la crisi externa que afecta al continent i com Europa pot intensificar el seu 
paper a escala global. Per tal de comprendre millor el repte que l’actual crisi global pot suposar 
per a Europa, cal incidir en la sensibilització ciutadana i en la resposta per part de la UE. En 
aquest sentit, el CIDOB desenvolupa un programa col·laboratiu amb altres socis i experts 
externs per debatre els aspectes més rellevants de l’agenda internacional. Per exemple, la 
investigació del CIDOB genera activitats sobre relacions entre conflictes, salut i 
desenvolupament, canvi climàtic després de la COP21, estratègies comercials i d’inversió de la 
UE, el futur dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el paper de la UE en l’espai 
atlàntic, l’amenaça terrorista i les relacions de la UE amb els seus veïns, en particular amb 
països com Rússia i Algèria. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
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SAHWA 

Investigant els Joves Àrabs Mediterranis: cap a un Nou Contracte Social 
 

El Projecte SAHWA (“Investigant els Joves Àrabs 
Mediterranis: cap a un Nou Contracte Social”) és un 
projecte d’investigació col·laboratiu i interdisciplinari 
finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa 
Marc d’Investigació FP-7. 

WEB 
 
El Projecte SAHWA (“Investigant als Joves Àrabs Mediterranis: cap a un Nou Contracte 
Social”) és un projecte d’investigació col·laboratiu i interdisciplinari finançat per la Comissió 
Europea en el marc del Programa Marc d’Investigació FP-7. Està liderat pel CIDOB i compta 
amb 14 partners més, principalment Universitats i instituts d’investigació d’Europa i del Sud i 
Est del Mediterrani (entre ells, l’Haute École de Management de Rabat, el CREAD a Algèria, 
CAWTAR a Tunísia, la American University in Cairo a Egipte i la Lebanese American University 
de Beirut, així com la Universitat de Lleida a Espanya). El projecte té una durada de tres anys 
(2014-2016) i pretén analitzar les tendències i perspectives dels joves en un context de 
transició demogràfica, política i econòmica en els països àrabs mediterranis. 
 
Socis: 
 

 Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 ANIMA Investment Network (ANIMA) 
 CENTER of Arab Economy for Training and Research (CAWTAR) 
 Centre of Applied Economy for Development (CREAD) 
 Education for Employment-Europe (EuropEFE) 
 Institute of Graduate Management Studies (HEM) 
 Middle East Technical University (METU) 
 Finnish Youth Research Network (FYRN) 
 Lebanese American University (LAU) 
 The American University of Cairo (AUC) 
 The University of Liverpool (ULIV) 
 University of Lleida (UDL) 
 University of Milano-Bicocca (UNIMIB) 
 University of Bremen (BREMEN) 
 University of Plovdiv (PLOVDIV) 

 
 

http://sahwa.eu/
http://www.cidob.org/en/www.cidob.org
http://www.animaweb.org/
http://www.cawtar.org/
http://www.cread.edu.dz/
http://efe.org/about-us/efe-global-and-europefe-teams
http://en.hem.ac.ma/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/en
http://www.lau.edu.lb/
http://www.aucegypt.edu/Pages/default.aspx
http://www.liv.ac.uk/
http://www.udl.es/
http://www.unimib.it/go/102/Home/English
http://www.uni-bremen.de/en.html
http://www.plovdiv.bg/
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MENARA 

Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts, 
regional order and domestic transformations 

 

El projecte MENARA analitza els motors de canvi de l'ordre 
regional a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica i les 
conseqüències d'aquests canvis geopolítics per a Europa. 
 

WEB 

 

 
El projecte, dirigit conjuntament pel CIDOB i l'Istituto Affari Internazionali (IAI), pretén posar de 
manifest les dinàmiques històriques, polítiques, econòmiques i socials que afecten l'Orient Mitjà 
i el Nord d'Àfrica. El MENARA prestarà especial atenció a les característiques particulars del 
nou ordre regional així com als actors i processos que influeixen en el seu desenvolupament. El 
projecte avançarà escenaris potencials relacionats amb el decurs de la regió en el mig (2025) i 
llarg (2040) termini, i analitzarà els elements de continuïtat i de ruptura amb el passat. 
 
Partint d'un marc d'investigació temporal (passat, present, futur) i espacial (nacional, regional i 
global) el projecte millorarà la nostra comprensió de la regió per tal recolzar el disseny de 
possibles  estratègies i polítiques que la UE podria adoptar per millorar l’eficàcia del seu paper 
a la regió. 
 
Els resultats del projecte seran promocionats a través d'innovadors mètodes de difusió i 
comunicació adreçades a augmentar el seu impacte no només en l'àmbit acadèmic i entre 
decisors polítics i econòmics sinó també sobre el públic general interessat en  els 
esdeveniments d’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. 
 
Socis: 
 

 Coordinador: Centre for International Information and Documentation in 
Barcelona (CIDOB) 

 Co-coordinador:Istituto Affari Internazionali(IAI)  
 Dansk Institut for Internationale Studier  (DIIS) 
 IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Gemeinnützige GmbH (IZT) 
 Universite al Akhawayn d'ifrane (AUI) 
 Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem) 
 King's College London (KCL) 
 Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) 
 European University Institute (EUI) 
 American University of Beirut (AUB) 
 EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales (EGMONT) 
 Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME) 
 Qatar University (QU) 
 London School of Economics and Political Science (LSE) 

 

http://www.menaraproject.eu/
http://www.cidob.org/es/
http://www.cidob.org/es/
http://www.iai.it/en
http://www.diis.dk/
https://www.izt.de/
http://www.aui.ma/en/FR
http://podem.org.tr/
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://kki.gov.hu/en
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.aub.edu.lb/main/Pages/index.aspx
http://www.egmontinstitute.be/
http://ome.org/
http://www.qu.edu.qa/
http://www.lse.ac.uk/home.aspx
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FEUTURE - The Future of EU-Turkey Relations 

Mapping Dynamics and Testing Scenarios 
 

CIDOB participa com a soci en un projecte que analitza el futur 
de les relacions entre la Unió Europea i Turquia. 

 
WEB 

 
La Unió Europea i Turquia enfronten cada vegada més desafiaments, tant en la seva relació 
mútua com a nivell internacional. Recentment, la UE ha patit una sèrie de crisis, tant en la seva 
dimensió econòmica com en la migratòria. Davant d’aquesta situació, i tenint en compte la 
qüestió del Brexit, és probable que la diferenciació esdevingui un fenomen creixent. D’altra 
banda, Turquia s’enfronta a la polarització entre les diferents forces polítiques, l’Estat i la 
societat civil. La convulsió dels veïnatges est i sud es produeix en paral·lel a un canvi en la 
distribució de poder a nivell global. Tot això qüestiona els rols regionals de Turquia i la UE. 
En aquest context, el projecte d’investigació FEUTURE té com a objectius: 
 

1. Mapejar les dinàmiques de les relacions UE-Turquia posant especial èmfasi en les 
narratives que les sustenten i en els seus eixos temàtics; 

2. Establir els escenaris futurs més probables i avaluar les seves implicacions; 
3. Generar recomanacions polítiques. 

 
FEUTURE ofereix excel·lència i persegueix un programa ambiciós, inspirador i innovador. El 
projecte està estructurat en tres fases: elaboració, exploració i extrapolació. Aplica un 
enfocament intertemporal, interdisciplinari i internacional mitjançant l’anàlisi de factors en sis 
dimensions temàtiques (política, seguretat, economia, energia, migració i identitat) i a través de 
quatre nivells d’anàlisi (UE, Turquia, regional i global). 
 
Socis: 
 

 Coordinació del projecte: University of Cologne 
 Coordinació científica: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) 
 Istanbul Bilgi University 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Centre international de formation européenne (CIFE) 
 Caucasus Research Resource Centre Georgia (CRRC) 
 Danish Institute for International Studies (DIIS ) 
 Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) 
 Koc University 
 Middle East Research Institute (MERI) 
 Middle East Technical University (METU) 
 Trans European Policy Studies Association (TEPSA) 

http://www.feuture.eu/
http://www.feuture.uni-koeln.de/de/
http://www.iai.it/en
http://www.bilgi.edu.tr/en/
http://www.cidob.org/ca/projectes/www.cidob.org
http://www.cife.eu/
http://www.crrccenters.org/
http://www.diis.dk/
http://www.edam.org.tr/en/
http://www.eliamep.gr/en/
https://www.ku.edu.tr/en
http://www.meri-k.org/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.tepsa.eu/
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MEDRESET 
A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our 
understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct 
inclusive, responsive and flexible EU policies in it 

 
CIDOB participa com a soci a MEDRESET, un projecte 
que pretén reactivar la relació entre les dues ribes de la 
Mediterrània 

WEB 
 

Les polítiques euromediterrànies, així com la seva investigació, s’han caracteritzat per un 
enfocament eurocèntric sobre la base d’una construcció geopolítica limitada de la Mediterrània. 
A més, els actors implicats i les qüestions polítiques han estat definits des d’un punt de vista 
europeu, marginant les perspectives i les necessitats d’estats i persones, i ignorant el paper 
que exerceixen nous i poderosos actors regionals i globals. En un món cada vegada més 
multipolar, superar aquest enfocament eurocèntric és clau perquè Europa tingui un rol més 
significatiu a la regió. 
 
Així doncs, MEDRESET té com a objectiu reiniciar la nostra comprensió de la Mediterrània i 
desenvolupar visions alternatives per a una nova aliança i les seves polítiques europees 
corresponents, reinventant el futur paper de la UE com un ‘actor’ inclusiu, flexible i reactiu a la 
regió. Això s’aconseguirà a través d’un disseny d’investigació integrat que consta de tres fases: 
 
1) De-construir la visió que té la UE de la Mediterrània; 
2) Mapejar la regió a nivell geopolític i en quatre àrees clau (idees polítiques, agricultura i aigua, 
indústria i energia, i migració i mobilitat), juntament amb un esquema de tres dimensions 
(actors, instruments polítics i qüestions polítiques); 
3) Reconstruir un nou rol per a la UE, millorant la seva capacitat d’exercir un lideratge reflexiu i, 
per tant, la seva rellevància a la regió. 
 
MEDRESET avalua l’eficàcia i el potencial de les polítiques de la UE investigant si aquestes es 
corresponen amb la canviant configuració geopolítica de la Mediterrània. Les percepcions de 
les polítiques europees i les raons dels seus èxits o fracassos són avaluades mitjançant una 
enquesta a les dues ribes de la Mediterrània. Es donaran recomanacions polítiques 
específiques a la UE respecte a quatre països clau: Egipte, el Líban, el Marroc i Tunísia.  
 
Socis: 
 

 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) 
 Kolegium Europejskie 
 University of Durham 
 Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem) 
 Faculte de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 
 American University of Beirut (AUB) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Cairo University 
 Institut de Preparation a l'Administration et à la Gestion 
 Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone 
 Universite Moulay Ismail 
 Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies 

http://www.medreset.eu/
http://www.iai.it/en
http://www.coleuropenatolin.eu/pl
https://www.dur.ac.uk/
http://podem.org.tr/
http://www.fdspt.rnu.tn/
http://www.aub.edu.lb/main/Pages/index.aspx
http://www.cidob.org/
http://cu.edu.eg/Home
http://www.fieri.it/
http://www.umi.ac.ma/?lang=en
http://www.medreset.eu/consortium/arabstudiesinstitute/
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Wise Cities 
A glocal think tank network 

 

Wise Cities és un projecte pioner, de base urbana, liderat per 
una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té 
com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el 
desenvolupament sostenible i inclusiu, així com el benestar dels 
ciutadans, mitjançant la investigació, l’intercanvi de coneixement 
i l’anàlisi de polítiques. 

WEB 
 
L’objectiu del projecte –liderat pel CIDOB– s’estructura al voltant de tres dimensions de la 
reflexió i la recerca: 
 

1. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans (minimitzant les amenaces urbanes com el 
canvi climàtic o la migració) i maximitzar el benestar dels ciutadans. 

2. Assessorar i apoderar els facilitadors urbans com els alcaldes i les autoritats locals. 
3. Influir en el debat global aportant una nova narrativa sobre les ciutats i l’agenda urbana 

global des de la perspectiva de les relacions internacionals. 
 

La creació d’una xarxa global de think tanks (un think tanks de think tanks) és una oportunitat 
única per incloure perspectives Nord-Sud i Est-Oest en una iniciativa de recerca global i 
impacte local. 
 
“El concepte de wise cities sorgeix de l’evidència creixent que les smart cities no han 
aconseguint crear ciutats més inclusives, sostenibles i democràtiques. Un dels grans reptes al 
que s’enfronten els planificadors i gestors urbans d’aquest segle és el disseny d’un model urbà 
centrat en les persones que tingui en compte la idiosincràsia de cada ciutat i la seva trajectòria 
cultural per tal d’evitar un enfocament que plantegi “un model únic per a tots”. L’objectiu últim 
del model de wise city ha de ser la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, incloent la seva 
felicitat i benestar subjectiu, a les ciutats resilients” 
 
Socis: 
 

 Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) 
 Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) 
 EU-Asia Global Business Research Center 
 Ecologic Institute Berlin 
 Gateway House (Indian Council on Global Relations) 
 Getulio Vargas Foundation (FGV) 
 Gulf Research Center 
 Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS Potsdam 
 Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam 
 Istanbul Policy Center (IPC) 
 Lagos Business School (LBS) 
 OCP Policy Center 
 Yonsei University 

 

https://www.wisecities.barcelona/
http://www.cidob.org/
http://www.acimedellin.org/
http://www.cespi.it/home.html
http://5.196.152.119/~euasiaglobiz/
http://ecologic.eu/
http://www.gatewayhouse.in/
http://portal.fgv.br/en
http://www.grc.net/index.php?
http://www.iass-potsdam.de/en
http://www.ihs.nl/
http://ipc.sabanciuniv.edu/en/
http://www.lbs.edu.ng/
http://www.ocppc.ma/
http://www.yonsei.ac.kr/sc/index.jsp
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NIEM 
National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration 
of beneficiaries of international protection 
 

El projecte NIEM, del qual forma part el CIDOB, es va iniciar 
rl novembre de 2016 amb l'objectiu de millorar la qualitat i 
l'eficàcia del procés d'integració dels refugiats a 16 estats 
membres de la UE: Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Eslovènia , 
Espanya, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Països 
Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i 

Suècia. 
WEB 

 
El projecte NIEM pretén incorporar un mecanisme d'avaluació de les polítiques d'integració per 
als refugiats i beneficiaris de protecció internacional a nivell nacional. L'eina s'utilitzarà per 
recopilar informació, identificar bretxes i mesurar el progrés en la integració de refugiats en les 
àrees d'habitatge, ocupació, reunificació familiar, formació contínua, ciutadania, salut i 
participació política. L'objectiu final és donar suport a les autoritats en la millora de les 
polítiques d'integració, la seva aplicació i l'establiment de perspectives reals d'integració per als 
refugiats i sol·licitants d'asil. 

 
Socis: 
 

 Coordinador: Institute of Public Affairs (Polònia)  
 Migration Policy Group (Bèlgica) 
 Bulgarian Council on Refugees and Migrants; Association Multi Kulti 

Collective (Bulgària) 
 People in Need (República Txeca) 
 France Terre d'Asile (França) 
 Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt 

University (Alemanya) 
 Menedék - Hungarian Association for Migrants (Hongria) 
 ISMU Foundation (Itàlia) 
 Providus (Letònia) 
 Diversity Development Group (Lituània) 
 Maastricht University (Holanda) 
 Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social 

Policy; Institute of Social Prevention and                Resocialisation, the University of 
Warsaw (Polònia) 

 Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugal) 
 The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public 

Innovation (Romania) 
 Peace Institute (Eslovènia) 
 Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB (Espanya) 
 Malmö University (Suècia) 

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
http://multikulti.bg/
http://multikulti.bg/
https://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://menedek.hu/en/about-us
http://www.ismu.org/en/
http://providus.lv/
http://www.diversitygroup.lt/en/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://mswia.gov.pl/en
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.mirovni-institut.si/en/
http://www.cidob.org/
https://www.mah.se/
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Mercator European Dialogue 
 

El Mercator European Dialogue és una xarxa de 
parlamentaris de la UE que ofereix als MPs l’oportunitat 
única d’intercanviar idees sobre el futur d’Europa, compartir 
debats nacionals a nivell europeu i entendre millor les 
tendències emergents. 
 
 

En els darrers anys, els debats sobre qüestions polítiques dins i entre els estats membres de la 
UE s’han tornat més intensos i, sovint, més controvertits. A partir del Tractat de Lisboa, els 
parlamentaris nacionals van guanyar més influència en el policy-making de la UE. Durant la 
crisi del deute europeu, els parlaments nacionals votaven regularment sobre mesures amb 
grans implicacions polítiques, financeres i socials per a d’altres estats membres i per a la UE en 
el seu conjunt. A més, nous actors han participat en diverses eleccions, tot canviant l’escenari i 
el discurs polític. 
 
En aquest context, Stiftung Mercator va llançar el Mercator European Dialogue en col·laboració 
amb el German Marshall Fund of the United States (GMF) d’Alemanya, l’Istituto Affari 
Internazionali (IAI) d’Itàlia, el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) d’Espanya i 
l’Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) de Grècia. Aquest projecte té 
com a objectiu encoratjar i fer créixer una xarxa europea de parlamentaris emergents i 
consolidats. L’intercanvi d’idees es veurà reforçat per uns formats innovadors en els seminaris 
que assegurin un alt nivell d’interacció i de diàleg. 
 
Per als membres del parlament, el Mercator European Dialogue és una oportunitat important 
per intercanviar idees sobre el futur d’Europa, conèixer a d’altres companys de diferents països, 
canalitzar debats nacionals cap al nivell europeu i entendre millor les tendències emergents. 
 
El Mercator European Dialogue convoca dos nivells d’activitats: 
 

1. Un nivell regional amb una sèrie de trobades bi- o multilaterals més petites i 
2. Un nivell europeu amb tres o quatre esdeveniments que reuneixen entre 35 i 40 

parlamentaris de diferents països 
  
Socis: 
 

 Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB 
 German Marshall Fund of the United States, GMF 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, ELIAMEP 
 Istituto Affari Internazionali, IAI 
 Stiftung Mercator 

http://www.cidob.org/
http://www.gmfus.org/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.iai.it/en
https://www.stiftung-mercator.de/
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European Web Site on Integration (EWSI) 
 
La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que 
serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els estats 
membres de la UE sobre la integració dels immigrants. 
 
 
 

EWSI té com a objectiu fomentar les polítiques i pràctiques d'integració, compartint estratègies 
reeixides i donar suport a la cooperació entre totes les parts interessades. Està obert a tothom i 
permet als visitants compartir bones pràctiques, oportunitats de finançament i buscar socis per 
a nous projectes. A més permet mantenir-se actualitzat sobre les últimes notícies, 
esdeveniments i publicacions en temes d'integració tant a nivell europeu com nacional i local. 
  
EWSI actua com un pont entre els professionals de la integració i els responsables polítics, 
oferint contingut d'alta qualitat procedent de tot Europa i fomentant la comunitat de 
professionals. És un recurs integral únic per als que treballen en temes d'integració, tant a les 
organitzacions no governamentals com governamentals.  
 
Des del seu inici, fa 5 anys, CIDOB és el 'country coordinator' d'Espanya. Com a tal, les seves 
funcions inclouen: pujar informació actualitzada d'Espanya de notícies, esdeveniments, 
documents, finançament, links i bones pràctiques; actualitzar el full d'informació d'Espanya; 
buscar informació i escriure la part espanyola dels documents d'anàlisi i dossiers d'integració. 
 
Finançat per: European Fund for the Integration of third-country nationals 
  
Socis: 
 

 Coordinador: Migration Policy Group 
 Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen 
 DiverCity 
 Multi Kulti Collective 
 Institute for Migration and Ethnic Studies 
 CARDET 
 Multicultural Centre Prague 
 Institute of Baltic Studies 
 Institute of Migration 
 Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration – RECI 
 Netzwerk Migration in Europa 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP 
 Immigrant Council of Ireland 
 International and European Forum on Migration Research – FIERI 
 Centre for Public Policy PROVIDUS 
 Diversity Development Group 
 Jesuit Centre for Faith and Justice 
 Centre for Migration Research, University of Warsaw 
 Centre for Geographical Studies, University of Lisbon 
 ADO SAH ROM 
 Institute for Public Affairs 
 Peace Institute 
 CIDOB Foundation 
 Institute of Community Cohesion 
 Experts independents a: Dinamarca; Hongria; Luxemburg; Holanda i Suècia  

http://www.migpolgroup.com/
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Transition to solar energy in the Mediterranean 
 
Aquest projecte examina els processos de transició socio-
tècnica de l'energia solar a la regió de la Mediterrània amb 
un enfocament específic sobre la reforma de la política del 
sector, els riscos d'inversió, els límits i les possibilitats de 
cooperació regional. 

 
STAP-RP 

Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives 
 
El projecte Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: 
Regional Perspectives explora les principals fonts de tensió 
a l'Afganistan i el Pakistan i els rols dels actors regionals en 
relació amb aquests. 
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4. PUBLICACIONS CIDOB 
 
4.1 Anuario Internacional CIDOB  
Obra de referència que ofereix, des del 1989, claus per interpretar la política exterior 
espanyola i les relacions internacionals. A través de diversos articles de prestigiosos 
acadèmics i policymakers, l’Anuari brinda un enfocament multidisciplinari i transversal 
que conjuga les qüestions de política, economia i societat, primant més que mai els 
continguts visuals (infografies, mapes i gràfics), la identificació dels actors i els factors, 
i l’anàlisi especialitzada dels experts del CIDOB sobre cadascuna de les seves regions 
i àrees d'investigació. Coincidint amb el seu 25è aniversari, l’Anuari 2015 inicia una 
nova etapa amb una lògica multimèdia i més atenta a les noves narratives; així, els 
formats s’adapten al tipus d’usuari i el suport, oferint els continguts més òptims per a la 
web o el paper. Es manté Perfil de País que examina en profunditat un país clau dins 
de l'escena internacional i que, enguany, ha estat l’Iran. 
 
A través de diversos articles de prestigiosos acadèmics i policymakers -Saskia 
Sassen, Jean-Marie Guéhenno o Hossein Mousavian, entre d’altres-, l’Anuari 
Internacional CIDOB presenta un enfocament multidisciplinar i transversal que conjuga 
qüestions de política, economia i societat, fent prevaler més que mai els continguts 
visuals. Inclou, a més, els protagonistes més destacats de l’agenda internacional i la 
nova secció de mapes i infografies Visualitzant el món. Coincidint amb la seva edició 
número 26, l’Anuari CIDOB ha renovat la seva estructura i format. 
 

 
Presentació Anuari Internacional CIDOB 

Barcelona, 12 de juliol 

 
Booktrailer: https://youtu.be/RliH8M1gpCM 
 
Durant l’any 2016, l’Anuari Internacional CIDOB va tenir un total de 9.182 consultes, 
marcant amb això un increment de 1.140 visites més respecte a les consultes 
realitzades a la pàgina web del CIDOB a l'any 2015 (8.042 consultes). Aquest augment 
s'explica a conseqüència del nou format de la publicació, el disseny d'una pàgina web 
exclusiva per a l’Anuari (www.anuariocidob.org) i una estratègia de difusió exclusiva. 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/RliH8M1gpCM
http://www.anuariocidob.org/


 

 21 

4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
En els últims anys, la immigració s'ha situat en el centre de l'atenció pública i de l'arena 
política a Europa, però mai ho havia fet amb tanta intensitat com en 2015 i 2016. En 
aquests dos anys la gran protagonista ha estat la immigració forçosa, personificada en 
els més d'un milió de refugiats que, principalment a través de la Mediterrània, han 
entrat a Europa procedents de Síria, Afganistan, l'Iraq, Somàlia i altres països que 
viuen circumstàncies tràgiques. La mal anomenada «crisi dels refugiats», en la doble 
vessant de massiva catàstrofe humanitària i de gravíssima crisi per a la Unió Europea, 
és una crisi multidimensional que ha posat contra les cordes al sistema europeu d'asil i 
refugi i ha estat utilitzada com a combustible per a l'ascens de la xenofòbia, els 
sentiments antiimmigració i l'euroescepticisme.  
 
L’Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 «El año de los refugiados» –a 
través de 12 articles escrits per experts en la matèria– fa un balanç, d'una banda, de la 
crisi i la tragèdia dels refugiats a Europa i la Mediterrània, i incideix en qüestions com 
el sistema d'asil, la política migratòria, la seguretat i la falta de solidaritat en el si de la 
UE i a l'Espai Schengen. D'altra banda, ofereix una anàlisi en profunditat de la gestió 
de la immigració a Espanya i la situació dels immigrants en el mercat de treball. 
 
Amb una voluntat divulgativa i d'incidència en el debat polític i social, l'Anuario CIDOB 
de la Inmigración és una publicació acadèmica editada pel CIDOB des de l'any 2006. 
En el context europeu i internacional, i des d'una perspectiva multi i interdisciplinar, 
aquesta publicació analitza les principals característiques i tendències de la immigració 
i de les polítiques d'immigració a Espanya. S'edita en castellà i en format imprès i 
digital. La present edició inicia una nova època amb canvis en la capçalera i la 
incorporació d'un Consell assessor internacional i una secció d'annexos infogràfics.  
 
 

 
Presentació Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016: «El año de los 

refugiados» CaixaForum Madrid, 1 de febrer de 2017 
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4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
Creada el 1982, Revista CIDOB d’afers internacionals és una publicació 
cultural/acadèmica quadrimestral de relacions internacionals. Pionera en l'àmbit 
hispanoparlant, ofereix al lector una anàlisi en profunditat dels temes internacionals 
des de diferents punts de vista i perspectives, combinant informació i anàlisi. Tots els 
números són un monogràfic coordinat per un expert. La publicació està dirigida a la 
comunitat acadèmica i al públic interessat i/o implicat en general: actors polítics, 
econòmics i socials, del món associatiu i de les ONGD, empresarial, etc. 
 
De caràcter multidisciplinari i transversal, la seva missió és difondre i promoure la 
recerca, el debat i la reflexió en l’àmbit de les relacions internacionals i el 
desenvolupament a Espanya i Amèrica Llatina, principalment, però també a altres 
àrees geogràfiques com poden ser altres països europeus i mediterranis, així com 
d'Amèrica del Nord i l’Àsia. 
 
Els articles publicats passen per un procés d'avaluació externa per parells d'anonimat 
doble i estan indexats i resumits en les principals bases de dades i plataformes de 
continguts en ciències socials. És membre d'ARCE (Associació de Revistes Culturals 
d'Espanya) i JSTOR (Journal Storage), l'arxiu acadèmic interdisciplinari d’ITHAKA. 
S'edita en format imprès (165 x 235 mm) i digital. 

 
 
¿Es eficaz el terrorismo? Debate teórico y estudios de caso Nº112 (abril) 
 
Escenarios turísticos: movilidad, derechos y destinos Nº113 (setembre) 
 
Reconfiguración del Sur Global: África, América Latina y el «siglo de Asia» Nº114 

(desembre) 
 

 
 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/es_eficaz_el_terrorismo_debate_teorico_y_estudios_de_caso
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/escenarios_turisticos_movilidad_derechos_y_destinos
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/reconfiguracion_del_sur_global_africa_america_latina_y_el_siglo_de_asia
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4.4 Notes Internacionals 
Aquesta publicació en línia aborda esdeveniments mundials actuals amb l'enfocament 
d'una anàlisi experta orientada a la política. Aporta idees i reflexions que ajudaran el 
lector a analitzar i entendre millor algunes qüestions de la realitat internacional 
especialment complexes. Disponible a la pàgina web del CIDOB, la seva distribució es 
fa per correu electrònic. 

 Núm. 137 Venezuela 2016: nuevo escenario político 
Data de publicació: 01/2016 
Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB i Susanne Gratius, 
investigadora sènior associada, CIDOB i professora de Relacions 
Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) 
 

 Núm. 138 A Useful Crisis for Moldova 
Data de publicació: 01/2016 
Autor: Leonid Litra, Senior Research Fellow, Institute of World Policy in 
Kyiv, Ukraine 
 

 Núm. 139 Something is Rotten in the State of Tunisia 
Data de publicació: 01/2016 
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

 Núm. 140 El món el 2016: deu temes que marcaran l’agenda 
internacional 
Data de publicació: 01/2016 
Autor: Eduard Soler i Lecha (coord.), coordinador de recerca, CIDOB 
 

 Núm. 141 Far-right Movements and Ideology in Contemporary 
Ukraine: Formidable Image vs. Weak Essence 
Data de publicació: 02/2016 
Autor: Alla Hurska, Associate Expert at the International Centre for Policy 
Studies, Kiev 
 

 Núm. 142 La violencia, el talón de Aquiles de Centroamérica 
Data de publicació: 02/2016 
Autor: Sergio Maydeu-Olivares, analista y consultor especializado en 
conflictos armados, violencia y desarrollo 
 

 Núm. 143 Con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible ¿se dibuja 
un mejor horizonte para 2030? 
Data de publicació: 03/2016 
Autor: Andrea Costafreda, profesora de Relaciones Internacionales, 
Blanquerna-Universitat Ramón Llull 
 

 Núm. 144 Can Europe Really Give Up on Schengen? 
Data de publicació: 03/2016 
Autor: Stefano Bertozzi, Senior Adviser, European Bank for Development 
and Reconstruction 
 

 Núm. 145 The EU and the Western Balkans: Do They Share a Future? 
Data de publicació: 03/2016 
Autor: Eran Fraenkel, Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_137_venezuela_2016_nuevo_escenario_politico/venezuela_2016_nuevo_escenario_politico
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_138_a_useful_crisis_for_moldova/a_useful_crisis_for_moldova
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n_139_something_is_rotten_in_the_state_of_tunisia/something_is_rotten_in_the_state_of_tunisia
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_140_el_mundo_en_2016_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional/el_mon_el_2016_deu_temes_que_marcaran_l_agenda_internacional
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_140_el_mundo_en_2016_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional/el_mon_el_2016_deu_temes_que_marcaran_l_agenda_internacional
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_141_far_right_movements_and_ideology_in_contemporary_ukraine_formidable_image_vs_weak_essence/far_right_movements_and_ideology_in_contemporary_ukraine_formidable_image_vs_weak_essence
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_141_far_right_movements_and_ideology_in_contemporary_ukraine_formidable_image_vs_weak_essence/far_right_movements_and_ideology_in_contemporary_ukraine_formidable_image_vs_weak_essence
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n_142_la_violencia_el_talon_de_aquiles_de_centroamerica/la_violencia_el_talon_de_aquiles_de_centroamerica
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n_143_con_la_agenda_global_de_desarrollo_sostenible_se_dibuja_un_mejor_horizonte_para_el_2030/con_la_agenda_global_de_desarrollo_sostenible_se_dibuja_un_mejor_horizonte_para_2030
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n_143_con_la_agenda_global_de_desarrollo_sostenible_se_dibuja_un_mejor_horizonte_para_el_2030/con_la_agenda_global_de_desarrollo_sostenible_se_dibuja_un_mejor_horizonte_para_2030
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_144_can_europe_really_give_up_on_schengen/can_europe_really_give_up_on_schengen
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_145_the_eu_and_the_western_balkans_do_they_share_a_future/the_eu_and_the_western_balkans_do_they_share_a_future
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 Núm. 146 Kosovo: The Limits of International Post-Conflict 
Governance 
Data de publicació: 04/2016 
Autor: Pere Vilanova, Professor of Political Science, University of 
Barcelona and Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

 Núm. 147 Global Complexity: Intersection of Chessboard and Web 
Trends 
Data de publicació: 05/2016 
Autor: Anne-Marie Slaughter, President and CEO of New America 
 

 Núm. 148 One Belt, One Road: el sueño chino y su impacto sobre 
Europa 
Data de publicació: 05/2016 
Autor: Christina Müller-Markus, máster en Sinología, Universidad de Viena 
 

 Núm. 149 “Guerra contra las drogas”: ¿se puede modificar el 
paradigma internacional? 
Data de publicació: 05/2016 
Autor: Juan Gabriel Tokatlián, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, 
Argentina y Nicolás Comini, director de la maestría en Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Salvador, Argentina 
 

 Núm. 150 The Problem of Two Tunisias Has Not Gone Away 
Data de publicació: 06/2016 
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

 Núm. 151 Kaliningrad in the “Mirror World”: From Soviet “Bastion” to 
Russian “Fortress” 
Data de publicació: 06/2016 
Autor: Sergey Sukhankin, Associate Expert, International Centre for Policy 
Studies (ICPS), Kiev; Historian, Immanuel Kant Baltic Federal University, 
Kaliningrad 
 

 Núm. 152 NATO Summit 2016: From Reassurance to Deterrence. 
What’s Really at Stake? 
Data de publicació: 06/2016 
Autor: Agnieszka Nimark, Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

 Núm. 153 ¿Quién liderará la UE post-Brexit? El retorno de la política a 
Bruselas 
Data de publicació: 07/2016 
Autor: Carme Colomina, investigadora asociada, CIDOB 
 

 Núm. 154 Eurasia emergente y evanescente: identidades y rivalidades 
geopolíticas en Asia Central 
Data de publicació: 07/2016 
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 
 

 Núm. 155 La responsabilidad de proteger después de Libia 
Data de publicació: 09/2016 
Autor: Elena Jiménez i Botías, doctora en Ciencias Políticas, profesora de 
Sistema Político Mundial, Universitat de Barcelona 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_146_kosovo_the_limits_of_international_post_conflict_governance/kosovo_the_limits_of_international_post_conflict_governance
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_146_kosovo_the_limits_of_international_post_conflict_governance/kosovo_the_limits_of_international_post_conflict_governance
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_147_global_complexity_intersection_of_chessboard_and_web_trends/global_complexity_intersection_of_chessboard_and_web_trends
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_147_global_complexity_intersection_of_chessboard_and_web_trends/global_complexity_intersection_of_chessboard_and_web_trends
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_148_one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_sobre_europa/one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_sobre_europa
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_148_one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_sobre_europa/one_belt_one_road_el_sueno_chino_y_su_impacto_sobre_europa
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_149/guerra_contra_las_drogas_se_puede_modificar_el_paradigma_internacional
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_149/guerra_contra_las_drogas_se_puede_modificar_el_paradigma_internacional
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_150/the_problem_of_two_tunisias_has_not_gone_away
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_151/kaliningrad_in_the_mirror_world_from_soviet_bastion_to_russian_fortress
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_151/kaliningrad_in_the_mirror_world_from_soviet_bastion_to_russian_fortress
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_152/nato_summit_2016_from_reassurance_to_deterrence_what_s_really_at_stake
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_152/nato_summit_2016_from_reassurance_to_deterrence_what_s_really_at_stake
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_153/quien_liderara_la_ue_post_brexit_el_retorno_de_la_politica_a_bruselas
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_153/quien_liderara_la_ue_post_brexit_el_retorno_de_la_politica_a_bruselas
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_154/eurasia_emergente_y_evanescente_identidades_y_rivalidades_geopoliticas_en_asia_central
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_154/eurasia_emergente_y_evanescente_identidades_y_rivalidades_geopoliticas_en_asia_central
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_155/la_responsabilidad_de_proteger_despues_de_libia
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 Núm. 156 China fondea en el Mediterráneo: ¿un mar de oportunidades 

para Europa? 
Data de publicació: 09/2016 
Autor: Christina Müller-Markus, máster en Sinología, Universidad de Viena 
 

 Núm. 157 Poland: the “Good Change” 
Data de publicació: 09/2016 
Autor: Konstanty Gebert, Journalist, Gazeta Wyborcza, Warsaw 

 
 Núm. 158 El papel del voto latino en las elecciones estadounidenses 

de 2016 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Allert Brown-Gort, profesor visitante, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM 
 

 Núm. 159 Brexit: Causes and Consequences 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Alan Riley, Senior Fellow, Institute for Statecraft, and Francis Ghilès, 
Associate Senior Researcher, CIDOB 
 

 Núm. 160 Hillary vs Trump: avís a navegants. Claus de la futura 
política exterior nord-americana i el seu impacte a Europa 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Laia Tarragona, gestora de proyectos de investigación, Universidad 
de Deusto 

 
 Núm. 161 Yihadismo y petróleo: el nuevo caos saudí en Yemen 

Data de publicació: 11/2016 
Autor: Félix Flores, periodista, La Vanguardia 
 

 Núm. 162 La persistente fragilidad del Cáucaso: la “crisis de abril” de 
Nagorno-Karabaj 
Data de publicació: 11/2016 
Autor: Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad 
Pontificia Comillas 

 
 Núm. 163 What does Radicalisation Look Like? Four Visualisations of 

Socialisation into Violent Extremism 
Data de publicació: 12/2016 
Autor: Diego Muro, Lecturer in International Relations, University of St 
Andrews and Associate Senior Researcher, CIDOB 

 
 Núm. 164 Ensanchando el pensamiento: la comunidad ampliada de 

inteligencia 
Data de publicació: 12/2016 
Autor: Francesc Ponsa Herrera, doctor en comunicación social y director 
del Observatorio de los Think Tanks 

 
 
 
 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_156/china_fondea_en_el_mediterraneo_un_mar_de_oportunidades_para_europa
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_156/china_fondea_en_el_mediterraneo_un_mar_de_oportunidades_para_europa
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_157/poland_the_good_change
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_158/el_papel_del_voto_latino_en_las_elecciones_estadounidenses_de_2016
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_158/el_papel_del_voto_latino_en_las_elecciones_estadounidenses_de_2016
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_159/brexit_causes_and_consequences
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_160/hillary_vs_trump_avis_a_navegants_claus_de_la_futura_politica_exterior_nord_americana_i_el_seu_impacte_a_europa
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_160/hillary_vs_trump_avis_a_navegants_claus_de_la_futura_politica_exterior_nord_americana_i_el_seu_impacte_a_europa
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_161/yihadismo_y_petroleo_el_nuevo_caos_saudi_en_yemen
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_162/la_persistente_fragilidad_del_caucaso_la_crisis_de_abril_de_nagorno_karabaj
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_162/la_persistente_fragilidad_del_caucaso_la_crisis_de_abril_de_nagorno_karabaj
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_163/what_does_radicalisation_look_like_four_visualisations_of_socialisation_into_violent_extremism
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_163/what_does_radicalisation_look_like_four_visualisations_of_socialisation_into_violent_extremism
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_164/ensanchando_el_pensamiento_la_comunidad_ampliada_de_inteligencia
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_164/ensanchando_el_pensamiento_la_comunidad_ampliada_de_inteligencia
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4.5 Opinió 
Article breu d'estil periodístic que es caracteritza per l'exposició i argumentació, per 
part d'un investigador del CIDOB o col·laborador 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 del CIDOB. 

 
 Existeix la identitat europea? 

Data de publicació: 01/2016 
Autor: Yolanda Onghena, investigadora sènior associada, CIDOB 
 

 IMF Reform: What has Been Achieved and What Does it Mean? 

Data de publicació: 01/2016 

Autor: Robert Kissack, Head of Studies and Assistant Professor of 

International Relations, IBEI. Editorial Board Member of Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals 

 

 Kazajstán, año 0 

Data de publicació: 01/2016 

Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 

 

 Brexit: a Domestic Debate? 

Data de publicació: 01/2016 

Autor: Robert Kissack, Head of Studies and Assistant Professor of 

International Relations, IBEI. Editorial Board Member of Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals 

 

 Irán. Y después del acuerdo nuclear, ¿qué? 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Roberto Toscano, investigador sènior associat 

 

 ¿Por qué el Consejo de febrero no será clave para el Brexit? 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Any de trànsit per a la (de)construcció europea 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Putin, sense pla B a Txetxènia 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Marta Ter, analista del Observatorio Eurasia 

 

 Cinco años después de la Revolución, Egipto vive su peor dictadura 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Ricard González, periodista i politòleg 

 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/dinamicas_interculturales/existeix_la_identitat_europea
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/imf_reform_what_has_been_achieved_and_what_does_it_mean
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/asia/kazajstan_ano_0
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/brexit_a_domestic_debate
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/iran_y_despues_del_acuerdo_nuclear_que
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/por_que_el_consejo_de_febrero_no_sera_clave_para_el_brexit
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/any_de_transit_per_a_la_de_construccio_europea
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/putin_sense_pla_b_a_txetxenia
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/cinco_anos_despues_de_la_revolucion_egipto_vive_su_peor_dictadura
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 Europe Should Avoid Intervening in the Middle East 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher 

 

 Muriel Casals i Couturier: internacionalista i europeista 

Data de publicació: 02/2016 

Autor: Jordi Bacaria, director del CIDOB 

 

 Zika, una nueva amenaza global 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Rafael Vilasanjuan, director de Polítiques i Desenvolupament 

Global, ISGlobal  

 

 British Interest is to Stay in Europe 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Tras una derrota ajustada, Evo Morales desafía a la oposición 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 

 

 ¿Quién ha ganado en las elecciones iraníes? 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Luciano Zaccara, coordinador de recerca, Gulf Studies Center, 

Qatar University 

 

 Moldova, Between Protests and “State Capture” 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Denis Cenușa, Associated Analist, Think Tank “Expert-Group” in 

Moldova 

 

 Eleccions regionals a Alemanya: l'augment de la pressió sobre Merkel 

i la fragmentació del panorama polític 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB 

 

 Lecciones del Acuerdo Cuba-UE 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Susanne Gratius, professora, Universitat Autònoma de Madrid i 

investigadora associada, CIDOB 

 

 Descifrando la retirada rusa de Siria 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 

 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/europe_should_avoid_intervening_in_the_middle_east
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/cidob/muriel_casals_i_couturier_internacionalista_i_europeista
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/zika_una_nueva_amenaza_global
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/british_interest_is_to_stay_in_europe
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/tras_una_derrota_ajustada_evo_morales_desafia_a_la_oposicion
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/quien_ha_ganado_en_las_elecciones_iranies
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/moldova_between_protests_and_state_capture
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/eleccions_regionals_a_alemanya_l_augment_de_la_pressio_sobre_merkel_i_la_fragmentacio_del_panorama_politic
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/eleccions_regionals_a_alemanya_l_augment_de_la_pressio_sobre_merkel_i_la_fragmentacio_del_panorama_politic
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/lecciones_del_acuerdo_cuba_ue
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/descifrando_la_retirada_rusa_de_siria
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 Cuba: de la hoja de ruta de Obama y Castro a los Rolling Stones 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 

 

 Frontera sur: laboratorio de las políticas europeas 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora associada, CIDOB 

 

 100 días de cambio en Argentina 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Santiago Villar, investigador, CIDOB 

 

 Responsibility for the Disintegration of Europe is Shared 

Data de publicació: 03/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 The Lahore Attacks: The Dual Challenge 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Emma Hooper, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 El verdadero “empujón” hacia la paz 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Paula de Castro, investigadora i gestora de projectes, CIDOB 

 

 Referéndums como chivos expiatorios 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Ucraïna no pateix pel no dels Països Baixos 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Anna Korbut, editora de la revista The Ukrainian Week 

 

 North African and European Strategic Interests Coincide 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 El camí després de la cimera de París 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Luigi Carafa, investigador Marie Curie, CIDOB 

 

 The Broader Context of Terrorism in Europe 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/cuba_de_la_hoja_de_ruta_de_obama_y_castro_a_los_rolling_stones
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/migraciones/frontera_sur_laboratorio_de_las_politicas_europeas
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/100_dias_de_cambio_en_argentina
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/responsibility_for_the_disintegration_of_europe_is_shared
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/asia/the_lahore_attacks_the_dual_challenge
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/el_verdadero_empujon_hacia_la_paz
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/referendums_como_chivos_expiatorios
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/ucraina_no_pateix_pel_no_dels_paisos_baixos
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/north_african_and_european_strategic_interests_coincide
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/el_cami_despres_de_la_cimera_de_paris
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/the_broader_context_of_terrorism_in_europe
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 ¿Hacia una verdadera política común de asilo? 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora associada, CIDOB 

 

 Cuba: el Congreso de la Despedida 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Susanne Gratius, investigadora sènior associada, CIDOB 

 

 Y las protestas llegaron a Kazajstán… 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 

 

 London’s New Mayor Carries a Message of Tolerance 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Empresa cívica i reputació: vells i nous reptes dels think tanks 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Jordi Bacaria, director CIDOB 

 

 Dilma Rousseff atrapada en el laberinto del Ornitorrinco 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB i Iván Martínez, 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 Tres interrogants després de la sortida de Davutoğlu 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Eduard Soler i Lecha, coordinador de recerca, CIDOB 

 

 ¿Democracias iliberales? 

Data de publicació: 05/2016 

Autor: Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, catedràtic de Ciència Política, 

Universitat de Barcelona 

 

 Printing Money will not Cure Algeria’s Economic Ills 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Un debat incòmode: El Brexit i l’estratègia global de la UE 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Los expatriados, rehenes del Brexit 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Walter Oppenheimer, periodista 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/migraciones/hacia_una_verdadera_politica_comun_de_asilo
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/cuba_el_congreso_de_la_despedida
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/asia/y_las_protestas_llegaron_a_kazajstan
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/london_s_new_mayor_carries_a_message_of_tolerance
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/empresa_civica_i_reputacio_vells_i_nous_reptes_dels_think_tanks
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/dilma_rousseff_atrapada_en_el_laberinto_del_ornitorrinco
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/tres_interrogants_despres_de_la_sortida_de_davutoglu
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/democracias_iliberales
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/printing_money_will_not_cure_algeria_s_economic_ills
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/un_debat_incomode_el_brexit_i_l_estrategia_global_de_la_ue
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/los_expatriados_rehenes_del_brexit
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 Europa entra en fase desconeguda 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Després del Brexit, cal reconnectar 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Carme Colomina, investigadora associada, CIDOB 

 

 Globalisation Claims Another Victim 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Àfrica subsahariana, polvorí o oportunitat? 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Óscar Mateos, investigador associat, CIDOB 

 

 Quines seran les conseqüències del Brexit als Balcans? 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Ruth Ferrero Turrión, Universidad Complutense de Madrid 

 

 There are Few Heroes in the Story of Iraq 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 El futuro energético pasa por las renovables 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Luigi Carafa, investigador Marie Curie, CIDOB 

 

 Implications of the EU Global Strategy for the Middle East and North 

Africa 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Eduard Soler i Lecha, Research Coordinator and Senior Research 

Fellow, CIDOB & Nathalie Tocci, Deputy Director of Istituto Affari 

Internazionali (IAI) 

 

 L’impacte internacional del cop d’estat fallit a Turquia 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Eduard Soler i Lecha, coordinador d’investigació i investigador 

sènior, CIDOB 

 

 Después de Orlando y Niza, debemos cambiar nuestra aproximación a 

Estado Islámico 

Data de publicació: 07/2016 

Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 

 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/europa_entra_en_fase_desconeguda
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/despres_del_brexit_cal_reconnectar
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/globalisation_claims_another_victim
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/africa_subsahariana_polvori_o_oportunitat
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/quines_seran_les_consequeencies_del_brexit_als_balcans
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/there_are_few_heroes_in_the_story_of_iraq
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/el_futuro_energetico_pasa_por_las_renovables
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/implications_of_the_eu_global_strategy_for_the_middle_east_and_north_africa
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/implications_of_the_eu_global_strategy_for_the_middle_east_and_north_africa
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/l_impacte_internacional_del_cop_d_estat_fallit_a_turquia
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/despues_de_orlando_y_niza_debemos_cambiar_nuestra_aproximacion_a_estado_islamico
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/despues_de_orlando_y_niza_debemos_cambiar_nuestra_aproximacion_a_estado_islamico
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 Incógnitas en Brasil tras la caida del PT 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 

 

 En funcions també a Europa 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 The Burkini Debate Makes France Look Ridiculous 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Colombia se juega la paz en un voto 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Paula de Castro, investigadora i gestora de projectes, CIDOB 

 

 ¿Què esperar de Bratislava? 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 British Intervention in Libya Was Deeply Flawed 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 La encrucijada polaca como advertencia para las democracias 

liberales 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Michal Natorski, Assistant Professor, Universidad de Maastricht 

 

 Rusia: una victoria con sombras 

Data de publicació: 09/2016 

Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 

 

 And the UN Goes to… António Guterres 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Jordi Quero Arias, investigador, CIDOB 

 

 La financiación no solo proviene del petróleo y el saqueo. Cómo el 

Estado Islámico utiliza la agricultura 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB, i Hadi Jaafar, professor 

assistent, American University de Beirut 

 

 Los BRICS: menos crecimiento, más poder internacional 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Susanne Gratius, investigadora sènior associada, CIDOB  

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/incognitas_en_brasil_tras_la_caida_del_pt
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/en_funcions_tambe_a_europa
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/the_burkini_debate_makes_france_look_ridiculous
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/colombia_se_juega_la_paz_en_un_voto
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/que_esperar_de_bratislava
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/british_intervention_in_libya_was_deeply_flawed
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/la_encrucijada_polaca_como_advertencia_para_las_democracias_liberales
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/la_encrucijada_polaca_como_advertencia_para_las_democracias_liberales
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/rusia_una_victoria_con_sombras
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/and_the_un_goes_to_antonio_guterres
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/la_financiacion_no_solo_proviene_del_petroleo_y_el_saqueo_como_el_estado_islamico_utiliza_la_agricultura
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/la_financiacion_no_solo_proviene_del_petroleo_y_el_saqueo_como_el_estado_islamico_utiliza_la_agricultura
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/los_brics_menos_crecimiento_mas_poder_internacional
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 Obama en África Subsahariana: ¿no pudo o no quiso? 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Oscar Mateos, investigador associat, CIDOB 

 

 De Calais a París 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 

 

 Yoko Ono y Marco Polo en un café ruso de Estocolmo. Tres síndromes 

de la UE 

Data de publicació: 10/2016 

Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB 

 

 Un revés soberano 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB 

 

 Nicaragua 2016: elecciones autoritarias en un escenario incierto 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Salvador Martí i Puig, professor de Ciència Política de la Universitat 

de Girona i investigador associat, CIDOB 

 

 El món en mans de Trump 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Jordi Bacaria, director, CIDOB 

 

 An Inward-Looking Turkey in a Turbulent Middle East 

Fecha de publicación: 11/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Escándalo e impasse político en Corea del Sur 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Irene Martínez, investigadora, CIDOB 

 

 Cuba después de Fidel 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Susanne Gratius, investigadora associada, CIDOB 

 

 Will Fillon Change French Policy on Russia and the Middle East? 

Data de publicació: 11/2016 

Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB 

 

 Business as Usual is no Longer an Option with Turkey 

Data de publicació: 12/2016 

Autor: Eduard Soler i Lecha, Senior Research Fellow, CIDOB and Member 

of the FEUTURE Project 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/obama_en_africa_subsahariana_no_pudo_o_no_quiso
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/migraciones/de_calais_a_paris
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/yoko_ono_y_marco_polo_en_un_cafe_ruso_de_estocolmo_tres_sindromes_de_la_ue
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/yoko_ono_y_marco_polo_en_un_cafe_ruso_de_estocolmo_tres_sindromes_de_la_ue
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/un_reves_soberano
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/nicaragua_2016_elecciones_autoritarias_en_un_escenario_incierto
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/el_mon_en_mans_de_trump
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/an_inward_looking_turkey_in_a_turbulent_middle_east
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/asia/escandalo_e_impasse_politico_en_corea_del_sur
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/cuba_despues_de_fidel
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/will_fillon_change_french_policy_on_russia_and_the_middle_east
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/business_as_usual_is_no_longer_an_option_with_turkey
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 Cuba mirant al futur 

Data de publicació: 12/2016  

Autor: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 

 

 Más externalización del control migratorio 

Data de publicació: 12/2016 

Autor: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 

 

 Los números de Italia: referéndum número 71, gobierno número 64 

Data de publicació: 12/2016 

Autor: Andrea Noferini, investigador sènior Universitat Autònoma de 

Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra 

 

 Allò que la tragèdia d’Alep no ens diu 

Data de publicació: 12/2016 

Autor: Jordi Quero, investigador CIDOB 

 

 
4.6 Policy Brief 
Informes executius que realitzen un diagnòstic sobre un tema concret, identifiquen 
bones pràctiques i formulen recomanacions polítiques. Així mateix, recullen entrevistes 
amb personalitats rellevants de l'àmbit internacional. 
 
The Raval Project: Giving a Voice to Those who Could not Vote 
Data de publicació: 01/2016 
Autor: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
 
4.7 Monografies 
Edició en format llibre del contingut de diferents investigacions, seminaris, debats i 
tallers de reflexió organitzats pel CIDOB. 
 
The Role of Metropolitan Areas in the Governance of Development Challenges: 
Towards the European Urban Agenda 
Data de publicació: 02/2016 
Autor: CIDOB and European Metropolitan Authorities 

 
Atlantic Future Shaping a New Hemisphere for the 21st Century: Africa, Europe 
and the Americas 
Data de publicació: 04/2016 
Autor: Jordi Bacaria and Laia Tarragona (eds.) 

 
Greece and the EU. Lessons from a Long-lasting Crisis 
Data de publicació: 05/2016 
Autor: Pol Morillas and Thanos Dokos (eds.) 
 
Olympics and Cities: Opportunities, Ambitions and Failures 
Data de publicació: 07/2016 
Autor: Eckart Woertz, Senior Research Fellow, CIDOB (coord.) 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/cuba_mirant_al_futur
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/migraciones/mas_externalizacion_del_control_migratorio
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/los_numeros_de_italia_referendum_numero_71_gobierno_numero_64
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/allo_que_la_tragedia_d_alep_no_ens_diu
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/the_raval_project/the_raval_project_giving_a_voice_to_those_who_could_not_vote
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/the_role_of_metropolitan_areas_in_the_governance_of_development_challenges_towards_the_european_urban_agenda
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/the_role_of_metropolitan_areas_in_the_governance_of_development_challenges_towards_the_european_urban_agenda
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/atlantic_future_shaping_a_new_hemisphere_for_the_21st_century_africa_europe_and_the_americas
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/atlantic_future_shaping_a_new_hemisphere_for_the_21st_century_africa_europe_and_the_americas
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/greece_and_the_eu_lessons_from_a_long_lasting_crisis
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/olympics_and_cities_opportunities_ambitions_and_failures
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“Telling The Story”. Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional 
Perspective (2011-2016) 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Emma Hooper (ed.) 

 
Wise Cities. A New Paradigm for Urban Resilience, Sustainability and Well-Being 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Josep M. Coll (coord.) 

 
US Presidential Election. What Scenarios for the World after Obama? 
Data de publicació: 10/2016 
Autor: Eckart Woertz (coord.) 
 
Different Glances at EU Trade Policy 
Data de publicació: 11/2016 
Autor: Patricia Garcia-Duran and Montserrat Millet (coords.) 
 
War & Health. Defining the Protection of Health in War Zones 
Data de publicació: 12/2016 
Autor: Pol Morillas and Rafael Vilasanjuan (eds.) 
 

 
 

 
4.8 Documents CIDOB 
Sèrie d'estudis acadèmics de temes internacionals. Des del maig de 2014 aquesta 
capçalera integra les vuit antigues sèries de Documents CIDOB. 
 
Monarquías democráticas parlamentarias 
Data de publicació: 05/2016 
Autor: Alfred Stepan, Juan J. Linz (1926–2013†) y Juli F. Minoves 
 
The Brexit Scenarios: Towards a New UK-EU Relationship  
Data de publicació: 06/2016 
Autor: Pol Morillas, Research Fellow, CIDOB (editor) 
 

 

 

http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/telling_the_story_sources_of_tension_in_afghanistan_pakistan_a_regional_perspective_2011_2016
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/telling_the_story_sources_of_tension_in_afghanistan_pakistan_a_regional_perspective_2011_2016
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/wise_cities_a_new_paradigm_for_urban_resilience_sustainability_and_well_being
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/us_presidential_election_what_scenarios_for_the_world_after_obama
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/different_glances_at_eu_trade_policy
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/war_health_defining_the_protection_of_health_in_war_zones
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob_nova_epoca/monarquias_democraticas_parlamentarias
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob_nova_epoca/the_brexit_scenarios_towards_a_new_uk_eu_relationship
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4.9 Dossiers CIDOB 
Iniciada al 2009, és un recull de recursos (articles acadèmics, de premsa, cronologies, 
biografies, infografia, pàgines web, etc.) sobre diferents temes de l'actualitat 
internacional. 
 

 Dossier elecciones en Perú 2016 

Data de publicació: 04/2016 

Autor: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB i Iván Martínez 

 

 Dossier CIDOB: Perspectivas y escenarios del Brexit 

Data de publicació: 06/2016 

Autor: Pol Morillas, Héctor Sánchez, Mireia Faro, Esther Masclans i 

Cristina Serrano, CIDOB 

 
 

 
4.10 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. Actualment disposa de 845 biografies. 

 

 
 

 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_elecciones_en_peru_2016/dossier_elecciones_en_peru_2016
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_brexit/dossier_cidob_perspectivas_y_escenarios_del_brexit
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5. Difusió CIDOB  
 
5.1 Web  
El 2016, la pàgina web del CIDOB ha rebut 652.508 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. 
 
Com ja és habitual, Espanya i els països d’Amèrica Llatina són els principals 
proveïdors de trànsit a la web. Del 2016 destaca l’augment de trànsit de països com el 
Regne Unit (un 36% més que l’any anterior), Itàlia (un 16% més) i Rússia (un 178% 
més). També és destacable que les visites procedents dels Estats Units continuen 
avançant llocs i ja se situen en la 4a posició (el 2015 ocupava el 6è lloc).  
 
El trànsit procedent de les xarxes socials continua augmentant. L’augment cada 
vegada és menor respecte anys anteriors perquè ara ja fa força temps que s’utilitza 
aquest canal, que, sense dubte, s’ha consolidat com a principal motor de difusió dels 
continguts i que cal seguir treballant per què continuï aportant visites als continguts 
que elabora el  CIDOB.  
 
Cal destacar també que les visites que provenen de les xarxes socials són les que 
resten més temps consultant la pàgina del CIDOB (més de tres minuts de mitjana). 
Això ens pot indicar que aquest canal permet difondre un ítem d’informació concret i 
l’usuari que accedeix al contingut hi troba el que esperava. 
 
 

 
www.cidob.org
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5.2 Carta Internacional CIDOB 
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 les 
aparicions en premsa del CIDOB. En funció de l’actualitat internacional, es realitzen 
enviaments especials centrats en una temàtica específica (Brexit, refugiats, Turquia, 
etc.).  
 
Durant el 2016, les subscripcions a les tres versions de la Carta Internacional han 
augmentat, destacant especialment l’increment de subscriptors del newsletter en 
anglès, que han passat de 8.071 a 12.043 en el darrer any.  
 

Carta Internacional, català: 3.839 subscriptors 
Carta Internacional, castellà: 10.744 subscriptors 
In Focus, anglès: 12.043 subscriptors  
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5.3 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. A través del 
hashtag #CIDOBrecomana, també actuem com a prescriptors de contingut extern.  
 
Cal destacar també que les visites que provenen de les xarxes socials són les que 
resten més temps consultant la pàgina del CIDOB (més de tres minuts de mitjana). 
Això ens pot indicar que aquest canal permet difondre un ítem d’informació concret i 
l’usuari que accedeix al contingut hi troba el que esperava  

 
Durant el 2016, el CIDOB ha realitzat una aposta per la difusió de continguts 
audiovisuals: d’una banda, a través de les sèries de vídeos vinculades a seminaris i 
entrevistes amb experts i, de l’altra, a través del nou canal en streaming, que 
retransmet les conferències del Cicle “Què passa al món?” 
 
Facebook: 7.028 seguidors (increment de 1.414 seguidors respecte el 2015). Tràfic 
procedent de Facebook a la web del CIDOB: 12.460 visites (un 30% més que el 2015).  

 
Twitter: 13.108 seguidors (increment de 3.960 seguidors respecte el 2016). Tràfic 
procedent de Twitter a la web del CIDOB: 11.345 visites (un 16’29% més que el 2015). 
 
Youtube: 121 subscriptors. 8.821 visualitzacions durant el 2016. 

 

https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w
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ANNEXE I - ACTIVITATS REALITZADES 2016  
 
 
Gener 
 
12-13/01   Intra-EU mobility. Impacts for Social and Economic Systems and 

Politicisation 
Organitza: CIDOB i la Universitat de Sheffield amb el suport del 
programa Europe for Citizens 

 
13/01  Percepcions i politització sobre la mobilitat intra-UE 

Organitza: CIDOB i la Universitat de Sheffield amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
 

16/01  War and Peace in the 21st Century. Iran and the World: Issues and 
perspectives 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’ESADEgeo Center for Global 
Economy and Geopolitics i el suport de La Caixa 

 
18/01  Cicle “Què passa al món?” De la primavera àrab a l’enfrontament 

regional: cinc anys que han canviat Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

25/01  Presentació dels resultats del Raval Project. Brussel·les 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de la Fundació Tot Raval i el 
suport d’OSIFE 
 

25-26/01 SAHWA Ethnographic Fieldwork and Youth Survey: Analysis of the 
Preliminary Results. Beirut 
Organitza: Lebanese American University (LAU), CIDOB i la Universitat 
de Lleida 
 

27/01 2015 Global Go To Think Tank Index Launch - Per què són 
importants els Think Tanks per als policy makers i el públic en 
general? 

 Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l’OCP Policy Center, la 
Fundació Alternativas i la Universitat de Pennsylvània 

 
28-29/01 Reconfiguration of the Global South: Africa, Latin America and the 

“Asian Century” 
Organitza: CIDOB i OCP Policy Center 

 
 
Febrer 
 
05/02  Climate futures: Evaluating the Paris COP21. Recinte Sant Pau 

Organitza: CIDOB i CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible) amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

05-06/02 Is Turkey a European and regional hub? Implications for Euro-
Mediterranean relations 

 Organitza: CIDOB i IKV amb el suport de la LECE i la Fundació La 
Caixa 
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09/02  Cicle “Què passa al món?” Eleccions presidencials als Estats 

Units: una lectura de la política exterior americana  
Organitza: CIDOB i Consolat General dels Estats Units  
 

10/02  Cicle “Què passa al món?” Post-accession migrations of the 
nationals of CEE countries – how to measure the scale of 
emigration, returns and determine the destination countries? 
Organitza: CIDOB i GRITIM amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
 

11/02 Rússia des d’una perspectiva transatlàntica amb Robert L. 
Hutchings 
Organitza: CIDOB i Consolat General dels Estats Units  
 

15/02  La influència del vot hispà en les eleccions dels Estats Units amb 
Allert Brown-Gort  
Organitza: CIDOB  
 
 

Març 
 
03-04/03 Mercator European Dialogue. Reconnecting People with Europe 
 Organitza: CIDOB, Mercator, GMF, IAI i ELIAMEP  
 
09/03  Cimera UE-Turquia sobre els refugiats 

Organitza: CIDOB 
 

10/03 Reptes en la política internacional del Japó a l’Àsia Pacífic 
 Organitza: CIDOB y el Grupo de Investigación InterAsia(UAB) con el 

apoyo del Consulado General de Japón en Barcelona y la colaboración 
de Japan Airlines (JAL) y el Centro de Investigación y Estudios de Asia 
Oriental (CERAO-UAB) 

 
16/03 Guerra Híbrida i Propaganda. D’instigar la guerra a Ucraïna a 

llançar una campanya a la UE? 
 Organitza: CIDOB i Stopfake  
 
16/03 Trobada amb Spyros Galinos, alcalde de Lesbos 

Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
Abril 
 
01/04  Esmorzar Europeu amb Ephraim Kleiman, Professor Emèrit 

d’Economia de la Universitat Hebrea de Jerusalem (anul·lat) 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

05/04  Cicle “Què passa al món?” L’hegemonia de l’austeritat a Europa: 
dues visions contraposades  

 Organitza: CIDOB i Arpa Editores amb el suport del programa Europe 
for Citizens 
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07/04  Cicle “Què passa al món?” Violent Radicalization in the EU: From 
Early Understanding to Improving Protection 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

13/04  Esmorzar Europeu amb Luis Planas Puchades, secretari general de 
Consell Econòmic i Social de la Unió Europea: “Té futur una 
Europa social?” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

15/04 Apropant els ODS als ciutadans. El compromís d’Europa amb 
l’Agenda 2030 

  Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 
20/04  Cicle “Què passa al món?” Beyond dialogues of the deaf? 

Research-policy dialogues on migration and integration in Europe 
Organitza: CIDOB i GRITIM amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
 

26/04 Esmorzar Europeu amb Robin Niblett, director de Chatham House: 
“With or without the UK? The EU after the Brexit referendum” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

27/04  Cicle “Què passa al món?” Jihadisme a l'Àfrica: el terrorisme 
oblidat? 

  Organitza: CIDOB 
 
28/04 La innovació educativa contra les desigualtats. Recinte Modernista 

Sant Pau  
Organitza: Fundació Jaume Bofill i CIDOB amb el suport del programa 
Europe for Citizens  
Participants: 115  
 

28/04  Estrena del documental Khamsa 
Organitza: SAHWA Project 
 

28/04  Thinking of Russia from the EU: What is to be done? Madrid 
Organitza: CIDOB, ECFR i FES amb el suport del programa Europe for 
Citizens 

 
 
Maig  
 
02/05  Cicle “Què passa al món?” Canvis en el tràfic de persones al segle 

XXI: una perspectiva de gènere 
  Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 
04-06/05 Kick-off meeting MENARA  
  Organitza: CIDOB 
 
05/05  Canvis geopolítics i dinàmiques internes a l’Orient Mitjà i el Nord 

d’Àfrica. Seminari en el marc del kick-off MENARA 
  Organitza: CIDOB 
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09/05  Cicle “Què passa al món?” Countering and Preventing the Spread 
of Violent Extremism: a View from the U.S. 
Organitza: CIDOB i el Consolat General dels Estats Units a Barcelona 
amb el suport del programa Europe for Citizens 

 
16/05 Understanding Arab Mediterranean Youth. Plenary Meeting SAHWA 

Project. El Cairo 
Organitza: SAHWA Project 
 

18/05 Youth Policies in the Arab Mediterranean Region. Plenary Meeting 
SAHWA Project. El Cairo 
Organitza: SAHWA Project 
 

19/05  Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional 
Perspective (STAP RP) “Sharing Stakeholder Expectations”. 
Brussel.les 
Organitza: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de 
Noruega 

   
20/05  Escenaris d’una nova relació Regne Unit-UE  

Organitza: CIDOB i LSE Europp amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
 

25/05 Cicle “Què passa al món?” Iraq and Syria: Authoritarian Roots of 
Conflict 

 Organitza: CIDOB 
 
26/05  Els lobbies i la UE: com aborden la transparència els estats 

membres? 
  Organitza: CIDOB i ESADEgeo 
 
30/05  Esmorzar Europeu amb Christopher Donnelly, director de The 

Institute for Statecraft: “From Cold War to Hot Peace, the Face of 
Conflict in the 21st Century” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 

 
 
Juny 
 
03/06   US Foreign Policy: The Obama legacy 

Organitza: CIDOB 
 

03/06  Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional 
Perspective (STAP RP) “Sharing Stakeholder Expectations”. Madrid 
Organitza: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de 
Noruega 

 
09/06 The Voices Behind the Refugee Outflow from Afghanistan. CIDOB 

STAP RP-Chatham House expert round table, London 
Organitza: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de 
Noruega 
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10/06  Jornada Europea CIDOB 2016: Una recerca i una innovació 
responsables 
Organitza: CIDOB amb el suport de Repsol, Foment del Treball i el 
programa Europe for Citizens 
 

14/06  Mèxic en el nou context econòmic i polític d’Amèrica Llatina 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del Cercle d’Economia i del 
Banc Santander 
 

20/06  Privilegis que neguen Drets: repensar l’agenda de cooperació a 
Amèrica Llatina 
Organitza: CIDOB i Oxfam Intermón 
 

22/06  Policy Workshop on Democracy, Youth and Social Justice: 
Challenges for Europe and the Middle East. Brussels 

 Organitza: Directorate-General for Research and Innovation, European 
Commision 

 
23/06  Afghanistan, Pakistan & the Region: Stakeholder Perspectives & 

Analysts Views 
Organitza: CIDOB i PRIO amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors 
de Noruega 
 

27/06  Diferents mirades de la política comercial de la UE 
  Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 
30/06  Guerra i salut. Definir la protecció de la salut en zones de guerra 

Organitza: CIDOB i ISGlobal amb el suport del programa Europe for 
Citizens 

 
 
Juliol 

 
11/07 Illiberal democracies, the Visegrad Group and future prospects for 

the EU 
Organitza: CIDOB i FES amb el suport del programa Europe for 
Citizens 

 
12/07  Presentació del documental “Khamsa” a Madrid 

Organitza: CIDOB, Casa Árabe, Education for Employment i Esglobal 
 

12/07  Celebració 30 anys al Raval i Presentació Anuari Internacional 2015 
  Organitza: CIDOB 
 
14/07 La Unió Europea després del Brexit 

Organitza: CIDOB i FORAUS amb la col·laboració de la Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a França i Suïssa i el suport del 
programa Europe for Citizens 
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Setembre  
 
06/09  Briefing amb l’ambaixador turc a Espanya, Omer Önhon 

Organitza: CIDOB 
 
18/09  Projecció del documental Khamsa. Madrid 
  Organitza: SAHWA Project 
 
20/09  Esmorzar Europeu amb Ali Aslan, periodista i presentador de 

televisió: “El dilema alemany: Merkel, refugiats i l’auge de l’extrema 
dreta” 
 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens  
 

28-29/09 Visita institucional a l’OTAN 
Organitza: CIDOB i l’OTAN 

 
29/09  Roundtable “Youth Unemployment: Matching labour supply and 

demand in the Arab Mediterranean countries”. Madrid  
Organitza: SAHWA Project 

 
 
Octubre 
 
06/10 Cicle “Què passa al món?” Una signatura, un vot i el futur de la pau 

a Colòmbia 
 Organitza: CIDOB 
 
07/10 Climate futures: Vincular l’Acord de París a l’Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible 
Organitza: CIDOB i CADS amb el suport del programa Europe for 
Citizens i del European Environment and Sustainable Development 
Advisory Councils (EEAC) 
 

24/10  Esmorzar Europeu amb Motoshige Itoh, professor d’Economia de 
la Universitat de Tòquio i assessor del Govern de Shinzo Abe: 
“L’estat actual de l’economia japonesa: un missatge per a 
l’economia europea” 

  Organitza: CIDOB amb el suport del Consulat General del Japó a 
Barcelona i el programa Europe for Citizens 

 
 
Novembre 
 
02/11  Meeting with Marshall Memorial Fellows from The German Marshall 

Fund 
Organitza: CIDOB i Barcelona Global 

 
09/11 Eleccions presidencials als Estats Units: Quins escenaris s’obren 

al món després d’Obama? 
  Organitza: CIDOB 
 
 



 

 45 

14/11  Cicle “Què passa al món?” Eleccions a Nicaragua i l’estat de la 
democràcia a Centreamèrica 
Organitza: CIDOB 
 

18/11  Briefing Ukraine 
Organitza: CIDOB  
 

21/11  El repte de les grans ciutats. Jornada de presentació de 
l’Observatori de Metropolis 

 Organitza: Metropolis i l’Área Metropolitana de Barcelona amb la 
col·laboració del CIDOB 

 
24-25/11  Shaping a New Atlantic Hemisphere for the 21st Century: 

American, African and European perspectives 
Organitza: CIDOB with the support of the Europe for Citizens 
programme, Obra Social “la Caixa” and the institutional members of 
CIDOB’s board 

 
28/11  Speed-debating: Perspectives dels joves sobre Europa 

Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens  
 

28/11  Reformant Ucraïna en temps de guerra i populisme 
Organitza: ECFR amb la col·laboració del CIDOB 
 
 

Desembre 
 
01-02/12 Overcoming the Crises? The EU between internal deficiencies and 

external challenges. SWP-CIDOB Roundtable on European and 
Foreign Policy. Berlin. 
Organitza: CIDOB i SWP  
 

12/12  Cicle “Què passa al món?”: Què està passant a les fronteres de la 
Unió Europea? Avaluant la política exterior de migració 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

13/12  Per què Europa hauria de prestar més atenció al Magreb i el Sahel? 
Organitza: CIDOB i ECFR amb el suport del programa Europe for 
Citizens 

 
13/12 Global Cities: A Short History 

Organitza: Barcelona Global amb el suport d’ESADEgeo Center for 
Global Economy and Geopolitics, Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona i CIDOB 
 

14/12  Formació sobre tendències i propostes internacionals en l’àmbit 
local 
Organitza: CIDOB i Àrea Metropolitana de Barcelona 

 


