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1. RESUM DE L’ANY 2017 
 
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 
El 2017, el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) referma la seva posició 
entre els millors think tanks del món situant-se en el número 60 de l’informe “Global Go 
To Think Tank” que anualment realitza la Universitat de Pennsilvània i que aquest any 
arriba a la desena edició. Per tercer any consecutiu, el CIDOB torna a ocupar el lloc 
número 28 en la categoria que avalua els millors think tanks del món excloent els 
centres nord-americans (28 sobre 150). A Europa Occidental repeteix la posició de 
l’any anterior (16 sobre 125) i es consolida com el millor centre del Sud d’Europa. 
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Pel que fa a les categories que classifiquen els centres per àrea de recerca, el CIDOB 
se situa en el lloc número 60 sobre 133 entre els millors think tanks en matèria de 
política exterior i afers internacionals; i ocupa la posició número 63 sobre 110 entre 
els millors think tanks en matèria de defensa i seguretat nacional.       
 
 
Europeisme crític però constructiu 
Durant el 2017, 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, 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. 
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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 2017, la 15a edició 
del seminari es va dedicar a Colòmbia. Els participants van analitzar el procés de pau 
a Colòmbia, els reptes del país en un futur escenari post-conflicte, la implicació 
internacional en el procés de pau i la posada en pràctica dels acords de La Havana. 
 
Socis: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ajuntament de 
Barcelona  
Finançament: Obra Social ”la Caixa” 
Participants: 148 
 

 
Colombia: el proceso de paz, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 21 de gener 
 

 
Colombia: el proceso de paz, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 21 de gener 
 



 

 6 

2.2 Esmorzars Europeus 
Durant el 2017, 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: 448  
 

 Esmorzar Europeu amb Cristina Gallach, Secretària General Adjunta del 
Departament de Comunicacions i Informació Pública de Nacions Unides: “El 
paper de les Nacions Unides davant els reptes globals actuals” 1 de març  

 Esmorzar Europeu amb Jo Leinen, president de la Delegació per a les Relacions 
amb la República Popular de la Xina del Parlament Europeu: “UE-Xina en el nou 
context internacional” 10 de març 

 Esmorzar Europeu amb Giovanni Lepri, Representant Adjunt d’Operacions de 
l’ACNUR a Grècia “La crisi de la Mediterrània: el repte de Grècia davant els 
refugiats” 5 d’abril  

 Esmorzar Europeu amb Falah Mustafa Bakir, cap del Departament d’Afers 
Exteriors del Govern Regional del Kurdistan iraquià: “La geopolítica de l’Orient 
Mitjà i el paper d’Europa: una visió des del Kurdistan iraquià” 10 de maig  

 Esmorzar Europeu amb James Bell, vicepresident d’estratègia global a Pew 
Research Center: “Reactions to a Changing World: U.S. and European Public 
Opinion toward Globalization, Political Change and Transatlantic Relations” 25 de 
maig 

 Esmorzar Europeu amb Pervenche Berès, membre de l’Aliança Progressista de 
Socialistes i Demòcrates (S&D): “Per què és urgent reparar la zona euro i com 
fer-ho” 30 de juny 

 Esmorzar Europeu amb Dominic Keown, professor d’Estudis Catalans a la 
Universitat de Cambridge: “Nacions sense estat a l’era de la globalització: el cas 
d’Irlanda, Escòcia i Catalunya” 19 de juliol  

 Esmorzar Europeu amb Wolfgang F. Danspeckgruber, director del 
Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Universitat de Princeton: 
“Europa en el nou ordre mundial: pensar l’impensable” 3 d’octubre 

 Esmorzar Europeu amb Mohammad Reza Raouf Sheibani, ambaixador de l’Iran 
a Síria (2011 - 2016): “L’Iran i la guerra a Síria: I ara què?” 29 de novembre 
 
 

 
Esmorzar Europeu amb Cristina Gallach, Sala Maragall 

CIDOB, Barcelona, 1 de març 
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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: 442 

 
 Cicle “Què passa al món?” Reptes per a la seguretat a Mèxic: entre el mur a la 

frontera Nord i la terra de ningú a la frontera Sud. 7 de febrer 
 Cicle “Què passa al món?” Rússia, 25 anys després de la caiguda de la 

URSS. 1 de març 
 Cicle “Petites històries, grans explicacions” Corea: El Regne Eremita i el País 

de la Calma Matutina cara a cara. 3 de maig 
 Cicle “Què passa al món?” Com estan fent front les societats europees al 

terrorisme gihadista? 8 de juny 
 Cicle “Petites històries, grans explicacions” Fronteres mercenàries. 13 de juny  
 Cicle “Què passa al món?” Relacions sota sospita: les conseqüències globals 

dels conflictes regionals als països del Golf. 18 de setembre  
 Cicle “Què passa al món?” L’islam a Europa: islam europeu? 22 de novembre 
 Cicle “Què passa al món?” Europe Reset: Nous rumbs per a la UE. 18 de 

desembre  

 
 

 
Cicle “Què passa al món?” Europe Reset: Nous rumbs per a la UE.  

Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 18 de desembre 
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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


 

 14 

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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Refugiats: diàlegs entre els actors implicats 

 
El projecte vol crear un espai de diàleg i 
reflexió entre els diferents actors implicats 
en la gestió de l'anomenada "crisi dels 
refugiats" a la Unió Europea. 

 
 
 
 
 

 
L'anomenada “crisi dels refugiats” ha portat a justificar i aprofundir en una sèrie de polítiques 
iniciades a principis dels 2000s: polítiques d'externalització del control fronterer, polítiques de 
securitització de les fronteres i polítiques d'asil cada vegada més restrictives. L'any 2015 ha 
comportat també una proliferació dels actors implicats. Administracions locals i regionals però 
també organitzacions socials i de la societat civil s'han erigit en actors fonamentals, no només 
en l'execució de les polítiques estatals sinó també en els debats polítics i processos de presa 
de decisions. És en aquest context que celebrem aquestes taules de diàleg. 
 
El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió 
de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea. Mitjançant l'intercanvi d'experiències, 
l'objectiu final és doble: 1) identificar les principals problemàtiques així com alternatives de cara 
a una gestió més eficient i humana; i 2) promoure la cooperació entre els diferents actors 
implicats, tant des d'una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com 
entre administracions públiques, Organitzacions No Governamentals (ONGs) i societat civil. 
 
El projecte consta d’un cicle de 5 conferències/seminaris i una sessió final: 
 

1. Ciutats refugi en el context europeu: cap a un enfocament més inclusiu? 
2. Què estan fent els estats? El sistema d’asil espanyol 
3. La política europea comuna d’asil: Cap a una major harmonització i solidaritat? 
4. Què estan fent els estats? Els procediments de protecció internacional a Espanya 
5. Habitatge per a sol·licitants d’asil i refugiats: reptes i pràctiques 

 
Sessió final 
 

1. Refugiats: diàlegs entre els actors implicats: Sessió final per presentar i discutir amb 
dos experts les principals qüestions sorgides al llarg de les diferents sessions del cicle. 

 
Finançat per: Obra Social “la Caixa” 
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CEASEVAL  
Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and 
Recommendations for Further Development 

 
El projecte porta a terme una avaluació exhaustiva del Sistema Europeu Comú d'Asil 
(SECA) en termes del seu marc i pràctica. Analitza l'harmonització que va més enllà 
del marc institucional formal i té en compte les complexes relacions entre els actors 
involucrats des del nivell local i nacional, fins al nivell europeu, per explicar l'èxit i el 
fracàs de l'acció coordinada entre aquests diversos actors. 

 
Des de 2015, la migració cap a i dins d'Europa ha creat un "estrès" en els sistemes d'asil i 
migració de la UE, desafiant l'adequació del disseny legal del Sistema Europeu Comú d'Asil 
(SECA). Això ha afectat la implementació pràctica tant del SECA com dels sistemes nacionals 
d'asil i ha qüestionat la seva posterior harmonització. La noció d'harmonització no és un terme 
fix, sinó que incorpora significats i pràctiques variades. Si bé en termes jurídics l'harmonització 
s'ha explicat com un procés d'aproximació cap a normes mínimes, l'harmonització en termes 
polítics se centra més aviat en la convergència de polítiques, de les quals l'harmonització dels 
règims jurídics és només un entre molts mecanismes de convergència. 
 
Basat en un enfocament de recerca interdisciplinari i multinivell, CEASEVAL innovarà en: 
 
1) combinar múltiples disciplines per explorar diferents perspectives del SECA, 
2) desenvolupar un nou marc teòric de governança multinivell del SECA que es provarà 
empíricament en diversos Estats membres de la UE i tercers països, 
3) proporcionar una avaluació crítica del SECA identificant i analitzant les discrepàncies en la 
transposició i incorporació de les normes europees en l'àmbit de l'asil a la legislació nacional, 
així com les diferències en la seva aplicació, i 
4) elaborar noves polítiques mitjançant la construcció de diferents alternatives per implementar 
un sistema europeu comú d'asil. Sobre aquesta base, CEASEVAL determinarà quin tipus 
d'harmonització (legislativa, d'implementació, etc.) i de solidaritat és possible i necessària. 
 
Socis: 

 Technische Universität Chemnitz  
 University of Amsterdam 
 University of Luxembourg 
 Forum Internazionale ed Europeo die Richerche sull ‘Immigrazione 

Associazione / International and European Forum on Migration Research 
 University of Sussex 
 International Centre for Migration Policy Development 
 Barcelona Centre for International Affairs 
 Tarki Social Research Institute / TÁRKI Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt 
 University of Helsinki / Helsingin Yliopisto 
 European Council on Refugees and Exiles 
 New Bulgarian University 
 Koç University 
 Hellenic Foundation for European And Foreign Policy / Elliniko Idryma Europaikis kai 

Exoterikis Politikis 
 Stichting VU / Free University of Amsterdam 

https://www.tu-chemnitz.de/
http://www.uva.nl/en/home
https://wwwen.uni.lu/
https://www.fieri.it/
https://www.fieri.it/
https://www.fieri.it/
http://www.sussex.ac.uk/
https://www.icmpd.org/home/
https://www.cidob.org/ca/
http://www.tarki.hu/en/
http://www.tarki.hu/en/
https://www.helsinki.fi/en
https://www.helsinki.fi/en
https://www.ecre.org/
https://www.nbu.bg/en
https://www.ku.edu.tr/en
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.eliamep.gr/en/
https://www.vu.nl/nl/index.aspx
https://www.vu.nl/en/
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VIADUCT  
Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion 
 

VIADUCT promou la recerca, l'ensenyament i el diàleg sobre les 
polítiques en les relacions entre la UE i Turquia 

 
 
 
 
 

La complexitat històrica i la volatilitat de les relacions UE-Turquia es reflecteixen en la recerca i 
l'ensenyament en aquest camp. Hi ha projectes de recerca internacionals, així com molts 
estudis i projectes més petits finançats a nivell nacional que s'ocupen de Turquia, inclosa la 
seva relació amb la UE. Vincular aquests diferents projectes, difondre el coneixement sobre el 
procés d'integració europea i explotar les sinèrgies entre els actors internacionals constitueix un 
valor afegit real per als estudis d'integració europea. Amb aquesta finalitat, VIADUCT 
construeix una gran xarxa amb institucions associades a cada estat membre de la UE, Turquia i 
els diversos països veïns i tot el seu abast en recerca i ensenyament més enllà de la UE. 

La xarxa VIADUCT està composta per 40 institucions associades i present en 36 països. 

 
Socis: 

 Coordinador: University of Cologne 
 Cambridge University 
 Charles University Prague 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy  

 ETH Zürich 
 The Finnish Institute of International Affairs  

 HU Berlin 
 Institut für Europäische Politik e.V  

 Sciences Po Grenoble  
 University of Luxemburg 
 Maastricht University 
 Sabanci University 
 Trans European Policy Studies Association  

 University College Dublin 
 Vilnius University 
 Webster University Vienna 
 Centre for European Studies University of Oslo 
 The American University in Cairo 
 Barcelona Centre for International Affairs  

 Romanian Center for European Policies  

 Danish Institute for International Studies  

 Istituto Affari Internazioanli  

 Comenius University Bratislava  

 University of Iceland 
 Georgian Foundation for International Studies  

 IRMO Zagreb 
 Institute for World Economics  

 Latvian Institute of International Affairs Riga 
 Middle East Research Institute  

https://www.portal.uni-koeln.de/index.php?id=9441&L=1
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cuni.cz/UKEN-1.html
http://www.eliamep.gr/en/about-us/
https://www.ethz.ch/de.html
https://www.fiia.fi/en/
https://www.hu-berlin.de/en?set_language=en
http://iep-berlin.de/en/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ang/
https://wwwen.uni.lu/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www.sabanciuniv.edu/en
http://www.tepsa.eu/
http://www.ucd.ie/
https://www.vu.lt/
http://webster.ac.at/
http://www.sv.uio.no/arena/english/
https://www.aucegypt.edu/
https://www.cidob.org/
http://www.crpe.ro/en/
https://www.diis.dk/en
http://www.iai.it/en
https://fses.uniba.sk/en/departments/institutes/ustav-europskych-studii-a-medzinarodnych-vztahov/
http://english.hi.is/
https://gfsis.org/
http://www.irmo.hr/en/
http://www.vki.hu/eindex.shtml?setlang=english
http://www.liia.lv/en/home
http://www.meri-k.org/
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 Middle East Technical University 
 Plovdiv University 
 Swedish Institute for International Affairs 
 Turkish-German University 
 Tel Aviv University 
 University of Nicosia  
 University of Ljubljana    

 Universidade Nova de Lisboa 
 University of Malta 
 University of Tartu 
 Koc University 
 College of Europe - Natolin Campus 

 
 
EPIN_2CU 
Towards a Citizens' Union 
 
EPIN_2CU té com a objectiu contribuir al debat sobre qüestions actuals de la UE, el 
futur de la integració europea i proporcionar una comprensió profunda dels debats 
nacionals. 
 

     WEB 
 
La UE s'ha vist debilitada per una sèrie de referèndums sent el més impactant el del Regne 
Unit. Mentre que el missatge dels líders dels partits anti UE és el de "recuperar el control", les 
enquestes recents de l'Eurobaròmetre suggereixen que els ciutadans europeus donen suport a 
l'euro i volen una Unió Europea que funcioni millor en àrees clau com migracions, seguretat 
interior i exterior (una "Europa que protegeix"), i inversió pública. És evident que els ciutadans 
"volen el control" de "la seva" Unió Europea. La forma en la qual la UE respongui a aquest 
desafiament definirà, en part, la propera era d'integració. Mostrant valor afegit, enfortint la 
participació dels ciutadans i dels seus representants en la presa de decisions i assegurant la 
rendició de comptes dels seus governs respecte als compromisos adquirits, la UE pot fer-se 
forta enfront dels seus detractors. És aquesta idea la que estimula l'European Policy Institutes 
Network (EPIN) a reforçar les seves activitats en xarxa a la 'unió de ciutadans'. El projecte 
"Towards a Citizens Union" (2CU) el porten a terme un consorci de 20 socis de la xarxa EPIN 
de 16 països diferents. 
 
Cada soci ha d'elaborar un policy-brief per fase, que abastarà els tres temes d'investigació 
d'aquest projecte, acumulant un total de 60 documents. Els investigadors de cada think tank 
s'encarregaran d'elaborar un estudi des de la perspectiva del seu estat membre. La primera 
fase s'ocuparà de la democràcia participativa a la UE, la segona fase tractarà de la democràcia 
representativa a la UE i la tercera fase estudiarà la rendició de comptes democràtica a la UE. 
L'informe final tindrà recomanacions de polítiques concretes i viables per als principals 
stakeholders. 

 
Socis: 

 Centre for European Policy Studies (CEPS) 
 Centre for Liberal Strategies (CLS) 
 European Institute 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Providus 
 Latvian Institute of International Affairs (LIIA) 
 Institute of Public Affairs 
 European Institute from Romania 
 Centre for European Reform (CER) 

http://www.metu.edu.tr/
https://uni-plovdiv.bg/en/
https://www.ui.se/english/
http://www.tau.edu.tr/
https://english.tau.ac.il/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.unl.pt/en
https://www.um.edu.mt/
https://www.ut.ee/en
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.coleuropenatolin.eu/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdulMTcyDNbQRSRLcmlGm6afGhKnteyDssVYuv-MVtKVEDSTTiJt4JBoC4oYQAvD_BwE
http://www.epin.org/new/
https://www.ceps.eu/
http://www.cls-sofia.org/en/
http://www.europeaninstitute.bg/en/
http://www.iai.it/en
http://providus.lv/
http://www.liia.lv/en/home
http://www.isp.org.pl/
http://www.ier.ro/
http://www.cer.eu/
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 Carnegie Europe 
 German Institute for International and Security Affairs (SWP) 
 Austrian Society for European Politics (OEGFE) 
 Institute of International Relations Prague (IIR) 
 Think Tank Europe 
 Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) 
 WiseEuropa 
 Elcano Royal Institute 
 Slovak Foreign Policy Association (SFPA) 
 The Finnish institute of International Affairs (FIIA) 

 
 
EVROSEEDS:  
Sowing for pluralistic societies 
 
Evroseeds és un programa dissenyat pel CIDOB per acollir investigadors visitants de l’espai 
postsoviètic, que té com a objectiu constituir una comunitat de persones que volen socialitzar i 
interactuar col·laborant en la construcció i la defensa de societats plurals basades en l’estat de 
dret, el respecte mutu i l'interès per comprendre les percepcions dels altres. 

 
 
Cicle de debats CIDOB-Oficina de Barcelona del Parlament Europeu 
 
El CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, en el marc de les seves activitats 
d’informació i comunicació, organitzen cinc debats sobre el paper de la Unió Europea i del 
Parlament Europeu en els principals temes d’actualitat de l’agenda internacional. Els actes 
compten amb la participació d’eurodiputats i experts, moderats per un/a periodista de prestigi i 
coneixedor/a de la matèria.  
 
Els temes dels debats i els seus ponents seran els següents: 
 

 El “Brexit”: procés i conseqüències per a la UE 
3 de març de 2017, 12h 
Ponents: Josep-Maria Terricabras i Pol Morillas 
Modera: Carme Colomina 

 
 Les relacions UE-Turquia: refugiats, control de fronteres i drets humans  

9 de març de 2017, 18.30h 
Ponents: Ernest Maragall i Eduard Soler 
Modera: Anna Bosch  

 
 Globalització, Europa i l’auge de Xina 

4 de maig de 2017, 18.30h 
Ponents: Javi López i Josep Ramoneda 
Modera: Olga Grau 

 
 La UE i les relacions transatlàntiques amb la nova administració Trump 

22 de maig de 2017, 18.30h 
Ponents: Ramon Tremosa i Jordi Bacaria 
Modera: Xavier Mas de Xaxàs 

 
 La UE i Llatinoamèrica  

7 de juliol de 2017, 12.00h  
Ponents: Ernest Urtasun i Anna Ayuso 
Modera: Isabel Galí 

 

http://carnegieeurope.eu/
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/
http://oegfe.at/
http://www.iir.cz/
http://thinkeuropa.dk/
http://www.eliamep.gr/en/
http://wise-europa.eu/en/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en
http://www.sfpa.sk/en/
https://www.fiia.fi/
http://www.europarl.europa.eu/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/cicle-cidob-ernest-urtasun
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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. Cada any, l'apartat “perfil de país” examina en profunditat un 
país clau dins de l'escena internacional.  
 

 
 
 
4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
Sense oblidar la crisi dels refugiats a Europa, l'edició 2017 de l'Anuari fa un balanç de 
l'auge dels populismes i el seu discurs enfront del fenomen de la immigració. 
Efectivament, un any més la immigració es troba en l'ull de l'huracà a Europa i fora 
d'ella. I això tant per la ingent summa de tragèdies i horrors humanitaris dels quals 
són víctimes centenars de milers d'immigrants i refugiats, com pels diversos atacs i 
manifestacions de rebot que és objecte la immigració per part de partits i moviments 
populistes d'extrema dreta. Així mateix, se segueix analitzant la situació de la 
immigració a Espanya i a Europa.  
 
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.  
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   Presentació Anuario CIDOB de la Inmigración 2017: «La inmigración  
   en el ojo del huracán» CaixaForum Madrid, 14 de desembre de 2017 

 

 
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 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.  

 
(Re)interpretando el islam en Europa Nº115 (abril) 
 
Reducción de los homicidios y de la violencia armada: una mirada a América Latina 
Nº116 (setembre) 
 
Violencia de género y relaciones internacionales Nº117 (desembre) 
 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/re_interpretando_el_islam_en_europa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/reduccion_de_los_homicidios_y_de_la_violencia_armada_una_mirada_a_america_latina
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/violencia_de_genero_y_relaciones_internacionales
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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. 
 
Durant el 2017, s’han publicat un total de 22 Notes Internacionals i les seves consultes 
s’han disparat respecte el 2016, gairebé un 95% més. Concretament, el 2017 les notes 
van rebre 126.330 visites respecte les 64.812 del 2016. 
 
 
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. 

 
Durant el 2017, s’han publicat un total de 56 Opinions que han rebut 45.798 consultes. 

 

 
4.6 CIDOB 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. 
 
Climate Futures: In conversation with UN Climate Chief Patricia Espinosa 
Data de publicació: 03/2017 
Autors: Jordi Bacaria i Luigi Carafa 
 
 
4.7 CIDOB Report 
Treball col·laboratiu dels investigadors del CIDOB l’objectiu del qual és l'anàlisi d’un 
tema concret de l’actualitat internacional des de diferents punts de vista. 
 
El populismo en Europa: ¿de síntoma a alternativa? 
Data de publicació: 04/2017 
Coordinador: Eckart Woertz 
 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_policy_brief/climate_futures_in_conversation_with_un_climate_chief_patricia_espinosa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_report/cidob_report/el_populismo_en_europa_de_sintoma_a_alternativa
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4.8 Monografies 
Edició en format llibre del contingut de diferents investigacions, seminaris, debats i 
tallers de reflexió organitzats pel CIDOB. 
 
Secession and Counter-secession. An International Relations Perspective 
Data de publicació: 12/2017 
Coordinadors: Diego Muro i Eckart Woertz  

 
War in Peacetime. Russia’s Strategy on NATO’s Eastern and Southern Flanks 
Data de publicació: 11/2017 
Coordinadors: Nicolás De Pedro i Francis Ghilès 

 
Nueva etapa entre Cuba y la UE. Escenarios de futuro 
Data de publicació: 10/2017 
Coordinadores: Anna Ayuso i Susanne Gratius 
 
Resilient Cities. Countering Violent Extremism at Local Level 
Data de publicació: 09/2017 
Coordinador: Diego Muro 
 
Acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía: El compromiso 
de Europa con la Agenda 2030 
Data de publicació: 03/2017 
Coordinadors: José Antonio Alonso i Anna Ayuso 

 
Illiberal Democracies in the EU: the Visegrad Group and the Risk of 
Disintegration 
Data de publicació: 01/2017 
Coordinador: Pol Morillas  

 

 
 

 
4.9 Documents CIDOB 
Sèrie d'estudis acadèmics de temes internacionals. Des del maig de 2014 aquesta 
capçalera integra les vuit antigues sèries de Documents CIDOB. 
 
Refugiados e (in)solidaridad en la UE: la no aplicación de la Directiva 2001/55/CE 
Data de publicació: 05/2017 
Autor: Santiago A. Villar, investigador, CIDOB 

 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/secession_and_counter_secession_an_international_relations_perspective
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/war_in_peacetime_russia_s_strategy_on_nato_s_eastern_and_southern_flanks
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/nueva_etapa_entre_cuba_y_la_ue_escenarios_de_futuro
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/resilient_cities_countering_violent_extremism_at_local_level
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/acercar_los_objetivos_de_desarrollo_sostenible_a_la_ciudadania_el_compromiso_de_europa_con_la_agenda_2030
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/acercar_los_objetivos_de_desarrollo_sostenible_a_la_ciudadania_el_compromiso_de_europa_con_la_agenda_2030
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/illiberal_democracies_in_the_eu_the_visegrad_group_and_the_risk_of_disintegration
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/illiberal_democracies_in_the_eu_the_visegrad_group_and_the_risk_of_disintegration
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/documents_cidob_nueva_epoca/refugiados_e_in_solidaridad_en_la_ue_la_no_aplicacion_de_la_directiva_2001_55_ce
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4.10 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 CIDOB: Ecuador, elecciones 2017 

Data de publicació: 02/2017 

Autor: Anna Ayuso i Alba Moreira 

 

 Dossier CIDOB: Objetivos de Desarrollo Sostenible: la agenda 2030 del 

compromiso a la práctica 

Data de publicació: 06/2017 

Autores: Anna Ayuso i Marcela Forero 

 

 

4.11 Biografies de líders polítics 
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 894 biografies. 

 

 

 
www.cidob.org 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/documentacio/dossiers/dossier_elecciones_ecuador_2017/ecuador_elecciones_2017
https://www.cidob.org/ca/publicacions/documentacio/dossiers/dossier_ods_2015_2030/objetivos_de_desarrollo_sostenible_la_agenda_2030_del_compromiso_a_la_practica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/documentacio/dossiers/dossier_ods_2015_2030/objetivos_de_desarrollo_sostenible_la_agenda_2030_del_compromiso_a_la_practica
http://www.cidob.org/
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5. Difusió CIDOB  
 
5.1 Web  
El 2017, la pàgina web de CIDOB ha rebut 631.908 visites. Les consultes a les 
publicacions han augmentat en un 16%. Les Notes Internacionals és el producte que 
ha aportat més trànsit al web, sobretot en els temes de terrorisme i Brexit. En concret, 
durant l’any 2017 els usuaris han visitat més d’un milió de pàgines del web del CIDOB. 
 
La procedència de les visites segueix el patró habitual de cada any: Espanya ocupa el 
primer lloc, seguit dels països d’Amèrica Llatina. Cal destacar que durant el 2017, igual 
que va ocórrer el 2016, han continuat augmentant les visites des de diferents països 
europeus: Regne Unit (un 15% més), Alemanya (un 25%), França (un 10%), Itàlia 
(gairebé un 29%). Del 2017 destaca l’augment de visites des de Hong Kong, que han 
augmentat un 228% respecte a 2016. 
 
Any rere any es confirma el mateix patró: les xarxes socials són el principal punt 
d’accés dels usuaris als continguts que genera el CIDOB. El trànsit procedent de 
Google i el trànsit directe han disminuït un 5% i un 7% respectivament, mentre que el 
trànsit procedent de les xarxes socials ha augmentat un 46% respecte el 2016. 
 
 

 
www.cidob.org 

http://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. En funció de l’actualitat internacional, es realitzen enviaments 
especials centrats en una temàtica específica (Brexit, refugiats, Turquia, etc.).  
 
Durant el 2017, s’ha renovat la imatge de la Carta Internacional en línia amb la pàgina 
web, incloent un apartat ‘Destacat’, les darreres publicacions ‘En clau d'actualitat’, 
properes activitats, biografies de líders polítics, secció de notícies, CIDOB en els 
mitjans i una Agenda Global amb les dates clau del mes en el panorama intercional. 
 
Tenint en compte les tres versions de la Carta Internacional (català, castellà i anglès), 
durant el 2017 han rebut el newsletter del CIDOB un total de 25.990 subscriptors. 
 

Carta Internacional, català: 3.848 subscriptors 
Carta Internacional, castellà: 10.732 subscriptors 
In Focus, anglès: 11.410 subscriptors  
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5.3 Xarxes socials 

La difusió de les nostres publicacions a través de les xarxes socials és una aposta 
estratègica del CIDOB. Twitter és ja la primera plataforma externa que aporta trànsit a 
la pàgina web del CIDOB, amb un notable increment en la qualitat de les visites en 
comparació amb altres fonts com ara els motors de cerca o el referencial.  
 
Per fer els continguts més accessibles des del punt de vista de la forma sense 
renunciar a la profunditat de l’anàlisi, el CIDOB ha incorporat la narrativa transmèdia a 
la seva estratègia de comunicació, fent una aposta clara pel contingut audiovisual i 
buscant una major interrelació amb el destinatari final.  
 
La segmentació del nostre públic ens ha portat, en paral·lel, a obrir nous canals per 
arribar a un públic més jove (Instagram) i a consolidar el nostre canal de Youtube, que 
inclou sèries de vídeos vinculades a seminaris i entrevistes amb experts, així com les 
conferències del Cicle “Què passa al món?” que es retransmeten per streaming.  
 

 
Facebook: 8.016 seguidors  

 
Twitter: 17.949 seguidors  
 
Youtube: 202 subscriptors; 16.622 visualitzacions 
 
Instagram: 233 seguidors 

 

https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
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ANNEXE I - ACTIVITATS REALITZADES 2017  
 
 
Gener 
 
14/01   Eleccions EUA: Què va passar (realment)? Què pot passar 

(probablement)? 
 Organitza: CIDOB i Ideograma 

 
21/01  War&Peace in the 21st Century. Colòmbia: el procés de pau 

Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’ESADEgeo i l’Ajuntament de 
Barcelona i el suport de la Fundació La Caixa 
 

26/01 “Quin és el paper dels think tanks en el món de la post-veritat?” 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de la Fundación Alternativas, 
ISGlobal i el programa TTCSP de la Universitat de Pennsylvània 
 

27/01 Russia’s Strategy on Nato’s Eastern and Southern Flanks 
Organitza: CIDOB and the Institute for Statecraft with the support of the 
Public Diplomacy Division of NATO 

 
30-31/01 EWSI Editorial Board Meeting in Brussels  

Organitza: Migration Policy Group amb la col·laboració dels socis del 
projecte EWSI 
 

Febrer 
 
01/02  Presentació de l’Anuario CIDOB de la Inmigración a Madrid 

Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l’OIM i el suport de la 
Fundació La Caixa i la Diputació de Barcelona 
 

07/02  Cicle “Què passa al món?” Reptes per a la seguretat a Mèxic: entre 
el mur a la frontera Nord i la terra de ningú a la frontera Sud 
Organitza: CIDOB 
 

14/02  The Challenges for Global Governance: Climate Change, Conflict, 
Pandemics and Extreme Poverty 
Organitza: CIDOB i Global Challenges Foundation 
 

17/02  Climate Futures: Financing the Low-carbon Energy Transition 
Organitza: CIDOB, CADS, IDDRI i el Recinte Modernista de Sant Pau 
amb el suport del programa Europe for Citizens, European Environment 
and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) i la Diputació 
de Barcelona 

 
Març 
 
01/03  Esmorzar Europeu amb Cristina Gallach, Secretaria General 

Adjunta del Departament de Comunicacions i Informació Pública de 
Nacions Unides: “El paper de les Nacions Unides davant els reptes 
globals actuals” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens  
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01/03  Cicle “Què passa al món?” Rússia: 25 anys després de la caiguda 
de la Unión Soviètica, amb Jesús López-Medel, coautor del llibre 
“Gorbachov, Primavera de la libertad” 

 Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europa for Citizens 
 
02/03 Crisis and Conflict in the Agrarian World: An Evolving Dialectic. 

Paris  
Organitza: The Kuwait Chair at Sciences Po amb la col·laboració de 
l’American University of Beirut (AUB) i del CIDOB 
 

03/03 El “Brexit”: procés i conseqüències per a la UE 
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
 Josep Maria Terricabres i Pol Morillas, modera Carme Colomina. 
 

09/03 Les relacions UE-Turquia: refugiats, control de fronteres i drets 
humans 
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
 Javier Nart i Eduard Soler. 
 

10/03  Esmorzar Europeu amb Jo Leinen, president de la Delegació per a 
les Relacions amb la República Popular de la Xina: “UE-Xina en el 
nou context internacional” 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del CCME i el suport del 
programa Europe for Citizens  
 

15/03  The EU-Turkey Agreement. One year after 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
 

21/03   Arab Youth Struggling with Coercion, Precariousness and 
Dislocation. SAHWA Final Policy Conference in Brussels (European 
Parliament) 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració dels socis del projecte SAHWA 
 

23-24/03   Youth in Arab Mediterranean Countries: Realities, Agencies and 
Perceptions. SAHWA Final Policy Conference in Barcelona 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració dels socis del projecte SAHWA 
 

Abril  
 
05/04  Esmorzar Europeu amb Giovanni Lepri, Representant Adjunt per a 

les Operacions d’ACNUR a Grècia “La crisi de la Mediterrània: el 
repte de Grècia davant els refugiats” 
Organitza: CIDOB i ACNUR amb el suport del programa Europe for 
Citizens  
 

19/04  Geopolitics of a Multipolar Mediterranean 
Organitza: CIDOB 
 

24/04  Presentació del projecte NIEM 
Organitza: CIDOB  
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27-28/04 Nova etapa entre Cuba i la UE: Escenaris de Futur 
Organitza: CIDOB i CAF amb el suport del programa Europe for 
Citizens  

 
Maig 

 
03/05  Cicle “Petites històries, grans explicacions” Corea: El Regne 

Eremita i el País de la Calma Matutina cara a cara 
Organitza: CIDOB i 5W 
 

04/05  Globalització, Europa i l’auge de la Xina  
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 
08/05 Presentació Anuari Internacional CIDOB 2016-2017 “Construir la 

pau a Colòmbia” 
Organitza: CIDOB i FESCOL amb el suport dels patrons institucionals 
del CIDOB 
 

10/05  Esmorzar Europeu amb el ministre Falah Mustafa Bakir, cap del 
Departament d’Afers Exteriors del Govern Regional del Kurdistan 
iraquià “La geopolítica de l’Orient Mitjà i el paper d’Europa: una 
visió des del Kurdistan iraquià” 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens  
 

12-13/05  4th Mercator European Dialogue: The Journey Ahead. Berlin.  
Organitza: CIDOB, Stiftung Mercator, GMF, IAI i ELIAMEP 
 

15-17/05 Middle East and North Africa Regional Architecture. 
MENARA Second Plenary Meeting. Istanbul 
Organitza: PODEM amb la col·laboració dels socis del projecte 
MENARA 
 

18/05  Ciutats refugi en el context europeu: cap a un enfocament més 
inclusiu? 
Organitza: CIDOB i Palau Macaya amb el suport del programa Europe 
for Citizens  
 

22/05 La UE i les relacions transatlàntiques amb la nova administració 
Trump 
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
 

23/05  Climate Futures: Mobilising Private Investment in Low-carbon 
Infrastructure 
Organitza: CIDOB, CADS i el Recinte Modernista de Sant Pau amb la 
col·laboració de l’IDDRI i el suport del programa Europe for Citizens, 
dels European Environment and Sustainable Development Advisory 
Councils (EEAC) i dels patrons institucionals del CIDOB.  
 

25/05  Esmorzar Europeu amb James Bell, vicepresident d’estratègia 
global al Pew Research Center. “L’opinió pública i el compromís 
global: actituds transatlàntiques cap a l’obertura de fronteres i la 
cooperació internacional” 
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Organitza: CIDOB i el Consolat General dels Estats Units a Barcelona 
amb el suport del Cercle d’Economia i del programa Europe for Citizens  
 

26/05  Presentació del VI Informe sobre El estado de la Unión Europea 
2017: Rellançar Europa 
Organitza: Fundación Alternativas i Friedrich Ebert Stiftung a Barcelona 
amb la col·laboració de CIDOB i Fundació Rafael Campalans 
 

31/05  Per què Trump va guanyar les eleccions i per què cal repensar els 
mecanismes d’incidència política? 
Organitza: CIDOB 

 
Juny 
 
08/06  MENARA Midterm Briefing. Brussels  

Organitza: EGMONT amb la col·laboració dels socis del projecte 
MENARA 
 

08/06  Cicle “Què passa al món?” Com estan fent front les societats 
europees al terrorisme gihadista? 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

09/06  Resilient Cities: Countering Violent Extremism at the Local Level       
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

12/06  Cicle “Petites històries, grans explicacions” Fronteres mercenàries 
Organitza: CIDOB i 5W 
 

16/06  És la Rússia de Putin un model alternatiu per a Europa?. Madrid 
Organitza: CIDOB i Friedrich Ebert Stiftung (FES) amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
 

20/06  Ciutats Sàvies i Renda Bàsica Universal. Enfrontant els 
desafiaments de la desigualtat, la tecnologia i la cohesió social 
Organitza: CIDOB amb el suport dels seus patrons institucionals i del 
programa Europe for Citizens 
 

22/06 Presentació de la monografia “El populisme a Europa” en el marc 
de la conferència Nosaltres, el poble. L’avenç del populisme a 
Europa 
Organitza: CIDOB i CCCB amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
 

30/06  Esmorzar Europeu amb Pervenche Berès, eurodiputada del S&D: 
“Per què cal reparar la zona euro i com fer-ho" 
Organitza: CIDOB i la Fundació Catalunya Europa amb el suport del 
programa Europe for Citizens  
 

Juliol  
 
07/07 La UE i Amèrica Llatina amb l’eurodiputat Ernest Urtasun i la 

investigadora sènior del CIDOB, Anna Ayuso 
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
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07/07  Què estan fent els Estats? El sistema d’asil espanyol. Palau 

Macaya 
Organitza: CIDOB i Palau Macaya amb el suport del projecte NIEM 
 

11/07  Advocacy Meeting NIEM. Madrid. 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració dels socis del projecte NIEM  
 

19/07  Esmorzar Europeu amb Dominic Keown, Faculty of Modern and 
Medieval Languages, University of Cambridge. “Stateless nations 
in the era of globalization: the case of Ireland, Scotland and 
Catalonia”  
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens  

   
Setembre  
 
05/09  Presentació de l’Anuari Internacional CIDOB 2016-2017 “El futur de 

l’ordre internacional. Una mirada des de Colòmbia” 
  Organitza: CIDOB i Universitat de Bogotà Jorge Tadeo Lozano 

 
18/09  Cicle “Què passa al món?” Relacions sota sospita: les 

conseqüències globals dels conflictes regionals als països del Golf 
Organitza: CIDOB  
 

22/09  Després de la crisi, un avanç per a la zona euro 
Organitza: CIDOB, EuropeG i el Cercle d’Economia amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
 

27-28/09 Síria: un futur sense dictadura ni sectarisme. Jornades 
internacionals d’informació, debat i solidaritat 
Organitza: CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona 
 

Octubre 
 
03/10 Esmorzar Europeu amb Wolfgang F. Danspeckgruber, director del 

Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Universitat de 
Princeton 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 

 
04/10 The Forgotten Youth of the Arab Spring. Sciences Po Paris 
 Organitza: The Paris School of International Affairs (PSIA) i el Centre 

d’études européennes amb el suport del Kuwait Program at Sciences Po 
i del CIDOB 

 
05/10  Nacions i estats d’Europa: El cas català. CCCB 
 Organitza: CIDOB i CCCB amb el suport del programa Europe for 

Citizens  
 
06/10 Secession and Counter-Secession: An International Relations 

Perspective. CIDOB. 
Organitza: CIDOB i CCCB amb el suport del programa Europe for 
Citizens 
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16/10 Right-Wing Populism in Europe and Israel: Common Challenges 
and Policy Options 

 Organitza: CIDOB i la Israeli European Policy Network (IEPN) amb el 
suport de la Universität der Bundeswehr München, el Macro Center for 
Political Economics i la Friedrich Ebert Stiftung 

 
19-20/10 FEUTURE Second Plenary Meeting. Barcelona 

Organitza: CIDOB amb la col·laboració dels socis del projecte 
FEUTURE 
 

30/10  Countering Authoritarian Populism: Public Attitudes towards 
Refugees, Immigrants, and Identity in Europe 

   Organitza: CIDOB i More in Common  
 

31/10  Després de la crisi, un avanç per a la zona euro. Conferència a 
càrrec de Pisani-Ferry  
Organitza: CIDOB, EuropeG i el Cercle d’Economia amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
 

Novembre  
 
10/11 Eleccions que defineixen el futur d’Europa: Catàstrofe esquivada, 

repte acceptat 
Organitza: CIDOB amb el suport de la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la UE de la Generalitat de Catalunya i del programa Europe for Citizens  
 

17/11  L’Agenda Urbana Europea en el marc de l’Agenda Hàbitat III i 
l’Agenda 2030 
Organitza: CIDOB i la Diputació de Barcelona amb el suport del 
programa Europe for Citizens 
 

22/11   Cicle “Què passa al món?” L’islam a Europa: islam europeu? 
Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

24/11  La política europea comuna d’asil: Cap a una major harmonització i 
solidaritat? Palau Macaya 
Organitza: CIDOB i Palau Macaya amb el suport del programa Europe 
for Citizens 
 

27/11  Acte d’homenatge a Josep Ribera i Pinyol, fundador i director del 
CIDOB (1973-2008) 

  Organitza: CIDOB 
 
29/11  Esmorzar Europeu Iran Esmorzar Europeu amb Seyed Mohammd 

Kazem Sajjadpour, president de l’Institute for Political and 
International Studies (IPIS) de l’Iran 

  Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 
30/11  Migració, Salut i Ciutats 

Organitza: CIDOB i ISGLOBAL amb el suport del programa Europe for 
Citizens  
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Desembre 
 
13/12  Actituds envers la UE després de la crisi: Units en l’adversitat? 

Organitza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens 
 

14/12  “La immigració a l’ull de l’huracà” Presentació de l’Anuari CIDOB 
de la Immigració 2017. Madrid 
Organitza: CIDOB amb el suport de la Fundació “la Caixa” i la Diputació 
de Barcelona 
 

14-15/12  La reforma de la UE després de les crisis: debats i propostes 
polítiques. 9ª edició del Diàleg CIDOB-SWP 
Organitza: CIDOB i SWP amb el suport del programa Europe for 
Citizens 

 
18/12  Cicle “Què passa al món?” Europe Reset: Nous rumbs per a la UE 

Organitza: IDOB amb la participació del projecte de recerca EU-
NORMCON (Normative Contestation in Europe) i el suport del programa 
Europe for Citizens 


