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1. EL CIDOB el 2018 
 
 
El CIDOB assoleix la quarta posició entre els think tanks a seguir a nivell 
mundial 
L’edició 2018 de l’Índex Global Go To Think Tank, que cada any avalua els principals centres 
de pensament del món, ha reconegut la qualitat i la independència de la recerca del CIDOB 
(Barcelona Centre for International Affairs), situant-lo per tercer any consecutiu en la vuitena 
posició en la categoria de millors think tanks independents, i l’assenyala com un dels centres 
més innovadors, atorgant-li la quarta posició en la categoria think tanks a seguir en el món.  
El CIDOB ocupa la 37ena posició entre els 177 millors think tanks del món i la 28ena sobre 
144 excloent els centres nord-americans. En l’edició d’enguany, a més, escala tres posicions 
en la categoria que llista els millors centres d’Europa Occidental (12 sobre 141) i manté el seu 
reconeixement entre les institucions amb millor xarxa de think tanks (56 sobre 84).      

 
 
Línies estratègiques de recerca (Pla Director 2018-2021) 
Les prioritats de recerca del CIDOB per als propers anys es basen en gran part en el bagatge 
de la investigació desenvolupada prèviament, però, a més, van orientades a analitzar i donar 
resposta a alguns dels reptes globals citats amb anterioritat, tot incidint de manera especial en 
l’enfortiment de la governança global i el multilateralisme. Les línies i els temes d’investigació 
aquí enunciats constitueixen espais de reflexió que es desenvoluparan en grups de treball 
interdisciplinaris per analitzar els diferents temes estratègics en la perspectiva temporal del pla 
director:  
 

 La Unió Europea al món 
La Unió Europea (UE) és un referent per a la recerca del CIDOB i n’impregna totes les 
àrees de treball, tenint en compte els debats sobre la seva transformació com a actor 
internacional en el reordenament geopolític i la pèrdua de poder normatiu.  

 
 Supranacionalitat, sobiranies i integració europea 

El concepte de sobirania ha desbordat la frontera dels estats per ampliar-se tant des 
del punt de vista vertical (pertinença a organismes supranacionals tipus UE i creixent 
protagonisme d’entitats subestatals) com horitzontal (incrementant el ventall d’actors i 
àmbits de sobirania, com l’alimentària o l’energètica). El CIDOB planteja una reflexió 
sobre la sobirania que transcendeixi la seva territorialitat habitual per englobar debats 
sobre la governança multinivell, el regionalisme, el federalisme i les tensions territorials 
que es produeixen a Europa i al món.  

 
 Ciutats i metròpolis globals 

Les ciutats han deixat de ser només un actor local per esdevenir laboratoris de 
solucions globals. La pressió demogràfica creixent, l’impacte de la quarta revolució 
industrial i la necessitat de dissenyar polítiques urbanes per fer front a reptes globals 
com ara el canvi climàtic, la mobilitat humana, l’economia especulativa o la violència 
converteixen les ciutats i les metròpolis en importants espais de solucions i innovació. 
El CIDOB inicia un nou programa d’investigació que concep les ciutats com un 
ecosistema obert d’actors (públics, privats, nacionals i internacionals) i proposa línies 
d’investigació interdependents que s’abordaran seguint un enfocament transversal.  

 
 Diversitat, solidaritat i inclusió 

La mobilitat geogràfica i l’impacte tecnològic fan que la nostra societat sigui més 
diversa. L’ambigüitat de la globalització i les incerteses causades per la revolució 
tecnològica afavoreixen la desconfiança cap a les institucions, les convencions i els 
valors socials. En aquest context, el CIDOB pretén enfortir un espai comú de reflexió i 
treball col·lectiu entre intel·lectuals, professionals i actors de la societat civil europea, 
espanyola i catalana, des de l’àmbit supranacional al local. 
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 Mobilitat, polítiques migratòries i drets humans 

El nombre d’immigrants internacionals ha crescut fins a uns 250 milions de persones, 
encara que la proporció en relació amb el conjunt de la població mundial es manté 
estable en un 3%. La xifra de desplaçats forçosos ha arribat als 65 milions, dels quals 
40 són interns, i 25 milions, refugiats. La immigració és objecte de debats polítics i una 
de les majors preocupacions de la ciutadania.  

 
 Geopolítica global 

Aquesta línia de recerca se centra en l’anàlisi de les dinàmiques de conflicte i de 
cooperació, tot combinant el focus en entorns regionals amb una visió global que 
incorpori factors de canvi transnacional i processos de constant (re)ordenació global.  

 
 Desenvolupament sostenible i igualtat d’oportunitats en l’Agenda 2030 

El programa de desenvolupament sostenible del CIDOB pretén abordar els reptes del 
desenvolupament de manera holística, fent balanç dels problemes socioeconòmics 
subjacents i els reptes de la governança a escala local, nacional i internacional en el 
marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva implementació a 
Espanya i Catalunya.  
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2. ACTIVITATS DE REFERÈNCIA 

 
2.1 War and Peace in the 21st Century ‘What os Russia up to?’ 
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 2018, la 16a edició del seminari es va dedicar a Rússia. 
Existeix una clara dependència entre els assumptes interns i la política exterior russa, és per 
això que resulta imprescindible seguir les dinàmiques domèstiques per tal d’entendre l’agenda 
internacional del Kremlin. El seminari va comptar amb la participació de Javier Solana, 
Konstantin Von Eggert, Arkady Ostrovsky, Marie Mendras, Andrey Kortunov, Judy 
Dempsey, Marc Marginedas i Cristina Gallach. 

 
Policy Brief ‘What is Russia up to?’ 
 

Series of vídeos ‘What is Russia up to?’ 
 

Socis: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ajuntament de Barcelona  
Finançament: Obra Social ”la Caixa” 
Participants: 137 
 

 
What is Russia up to?, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 20 de gener 
 

 
What is Russia up to?, Palau de Pedralbes,  

Barcelona, 20 de gener  

https://www.cidob.org/ca/media2/new_site/ficheros_e_imagenes/ficheros_2018/war_and_peace_in_the_21st_century_what_is_russia_up_to
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt8Z33h3i5xSHj8Qnafd6584


 

 6 

 

2.2 Esmorzars Europeus 
Durant el 2018, 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: La Caixa 
Participants: 354  

 
 Esmorzar Europeu amb Kemal Kirişci, TÜSİAD Senior Fellow i Director de 

Turkey Project, Brookings Institution “Turquia i Occident: una relació en crisi?” 16 
de febrer 

 Esmorzar Europeu amb Marguerite Barankitse, presidenta de Maison Shalom 
“Trencant els cicles del trauma a l’Àfrica: del genocidi al refugi” 20 de febrer 

 Esmorzar Europeu amb Simon Manley, ambaixador britànic a Espanya 
“Seguretat i defensa: La relació Regne Unit-Unió Europea després del Brexit” 15 
de març 

 Esmorzar Europeu amb Pat Cox, president del Parlament Europeu (2002-2004) 
“Compte enrere per al Brexit: un any de negociacions, un any per a la sortida” 13 
d’abril 

 Esmorzar Europeu amb Hans Kundnani, investigador sènior, Chatham House 
“La preocupant transformació de la UE. Com Alemanaya està canviant Europa” 
26 de juny 

 Esmorzar Europeu amb Octavi Quintana, director de Prima Foundation “El futur 
de la ciència a Europa” 4 d’octubre 

 Esmorzar CIDOB amb Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín “Ètica, estètica i 
política: reflexions a partir de la gestió del territori” 19 d’octubre 

 
 

 
Esmorzar Europeu amb Kemal Kirişci, Sala Maragall 

CIDOB, Barcelona, 16 de febrer 
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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: La Caixa 
Participants: 665 

 
 Cicle “Què passa al món?” El futur de la democràcia a Europa. 31 de gener 
 Cicle “Què passa al món?” Mèxic en any electoral: Balanç del sexenni i 

escenaris per al 2018. 12 de març 
 Cicle “Què passa al món?” Després de les eleccions a Itàlia, ha arribat el 

moment per a una reforma a fons de la UE? 13 de març 
 Cicle “Què passa al món?” Del radicalisme a la violència: Com entendre els 

processos de radicalització? 24 de maig 
 Cicle “Què passa al món?” La representació de les dones en els conflictes 

internacionals. Una mirada des del fotoperiodisme. 14 de juny 
 Cicle “Què passa al món?” Compte enrere per al Brexit. 2 d’octubre  
 Cicle “Què passa al món?” Reapropiant-se del Sahel? Una perspectiva més 

enllà de la seguretat. 8 de novembre  

 
 

 
Cicle “Què passa al món?” El futur de la democràcia a Europa.  

Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 31 de gener 
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2.4 CIDOB In conversation  
El format CIDOB In conversation és un espai de diàleg i reflexió plural, obert al públic 
interessat, que té com a objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències més immediates dels 
esdeveniments internacionals amb un expert convidat i membres de l’equip investigador del 
CIDOB. 
 
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari 
Participants: 203 
 

 CIDOB In conversation with Mark Hugo Lopez, director de Global Migration 
and Demography a Pew Research Center “Global migration and its root 
causes: why millions of people have left or plan to leave Africa for Europe and 
the U.S.” 24 d’abril 

 CIDOB In conversation with Lourdes Casanova, professora titular i directora 
de l’Emerging Markets Institute a la Johnson School of Business de la 
Universitat Cornell “Innovació als mercats emergents i auge de les 
multinacionals xineses” 8 de maig 

 CIDOB In conversation with Bassem Snaije, professor adjunt a Sciences Po 
Paris i soci director de Cosmos Advisors  “La propera crisi financera: Està 
Europa preparada?” 18 de maig 

 CIDOB In conversation with Lorena Zárate, presidenta d’Habitat International 
Coalition (HIC) “Nou municipalisme i dret a la ciutat davant els reptes d’un 
món urbanitzat” 22 de maig 

 CIDOB In conversation with Olga Pellicer, exambaixadora de Mèxic a Àustria 
i Representant Permanent davant els Organismes Internacionals amb seu a 
Viena  “Mèxic 2018: moment de canvi? 7 de juny 

 CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos, director del 
Centre d’Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra “El Sud d’Europa 
davant els reptes europeus. Són les ciutats motors de canvi?” 9 de juliol  

 CIDOB In conversation with Richard Wike, director de Global Attitudes 
Research a Pew Research Center “How has populism disrupted the left-right 
divide in Western Europe?” 17 de juliol 

 

  
CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos.  

Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 9 de juliol 
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3. PROJECTES DE RECERCA 
 
 

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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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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EU-LISTCO 
Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and 
Contested Orders 

 
EU-LISTCO investigates under which conditions 
ALS/CO (Areas of Limited Statehood)/(Contested 
Orders) deteriorate into governance breakdown 
and violent conflict, turning risks into security 

threats for Europe.The project also looks into how the preparedness of the EU and its 
member states can be strengthened to anticipate, prevent, and respond to threats of 
governance breakdown and violent conflict and to foster resilience in ALS/CO. 
 

WEB 
 
Two risks characterize the European Union’s (EU) regional and global security environments, 1) 
areas of limited statehood (ALS) in the EU’s East and South, in which central government 
authorities are too weak to enforce rules and/or do not control the monopoly over the means of 
violence; 2) contested orders (CO), in which various actors challenge the rules according to 
which societies and political systems are and should be organized. 
By combining risk scanning and foresight methodologies with comparative case studies, we will 
identify the tipping points at which risks turn into threats, and how they might be better 
anticipated. We will also investigate how global and diffuse threats affect tipping points as well 
as the sources of resilience in ALS/CO that can be leveraged from the outside. 
In particular, we will examine the strategies, capacities, and policy instruments of EU institutions 
and selected member states, with a focus on the provisions of the Lisbon Treaty and the 
implementation of the EU Global Strategy. A new methodology for knowledge exchange 
between academia and foreign policy will assist EU-LISTCO to achieve its policy objectives. 
EU-LISTCO encompasses a unique consortium of universities and think tanks in close 
cooperation with the European External Action Service as well as the Ministries of Foreign 
Affairs of France, Germany, and Italy. This knowledge exchange will take place continuously 
allowing scholars to incorporate concrete policy challenges in their research and enabling policy 
practitioners to pursue research-based policies. 

 
Socis: 

 Freie Universität Berlin (FUB) 
 Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)  
 Bilkent Üniversitesi 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 European University Institute (EUI) 
 Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po) 
 Georgian Institute of Politics (GIP) 
 Global Public Policy Institute (GPPI) 
 Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
 Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 The Polish Institute of International Affairs (PISM) 
 Ukrainian Institute for Public Policy Civic Organization (UIPP) 

https://www.eu-listco.net/
http://www.fu-berlin.de/en/index.html
http://www.pcpsr.org/
http://w3.bilkent.edu.tr/www/bilkent-hakkinda/
https://www.cidob.org/en/
https://www.eui.eu/
http://www.sciencespo.fr/
http://gip.ge/
http://www.gppi.net/home/
https://www.prio.org/
https://www.idc.ac.il/en/pages/home.aspx
http://www.iai.it/it
http://www.pism.pl/strona_glowna
http://uipp.org.ua/en/
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EU IDEA 
EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability 

 
This project studies the past, present and future of 
differentiated integration models in the European 
Union’s governance with the aim of facilitating policy-
making, problem solving and policy implementation in 
the EU. 

 
WEB 

 
The evolution of the EU’s politics and policies has demonstrated that differentiation can no 
longer be treated as an anomaly in the integration process, posing a key set of questions to 
academic and policy-makers alike: whether, how much and what form of differentiation is not 
only compatible with but also conducive to a more effective, cohesive and democratic EU. The 
EU IDEA project will conduct an historical and philosophical investigation of the origins of 
differentiation, within and outside the EU (WP 1); analyse differentiation – in relation to issues of 
governance and accountability (WP 2) and narratives on EU constitutionalism and identity (WP 
3); investigate the practice of differentiation in three key policy areas (WPs 4-5-6: Economic and 
Monetary Union, EU Foreign security and defence policy and Area of Freedom, Security and 
Justice, including migration) and in light of the prospects for Brexit (WP 7); and assess the 
political and public preferences at national level (WP 8). The findings of the analysis will be 
instrumental to defining the criteria – at institutional, policy and societal levels – to assess future 
scenarios of differentiation as a tool of Integration (or disintegration) and to develop policy 
recommendations for EU and national policy-makers with an aim to a more effective and 
accountable Union (WP 9). 
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating 
the work of the thematic package dedicated to the Area of Freedom, Security and Justice, 
including migration. Our expertise will also contribute to the study of the historical and 
philosophical foundations of differentiation, the analysis and comparison of differentiation 
practices in the Economic and Monetary Union and the study of treaty-based mechanisms for 
differentiation in the EU Foreign security and defence policy. 
 
Socis: 

 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) 
 Centre For European Reform (CER) 
 (CIDOB) Barcelona Centre for International Affairs  
 EGMONT - Institut Royal Des Relations Internationales 
 European Policy Centre (EPC) 
 European News Service SRL (Eunews) 
 Finnish Institute of International Affairs (FIIA) 
 Institut Za Demokratija Societas Civilis Skopje (IDSCS) 
 Ustav Mezinarodnich Vztahu V.V.I. (IIR) 
 Notre Europe - Institut Jacques Delors Association (JDI) 
 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
 Sabanci Universitesi (SU) 
 Institut Fur Europaische Politik Ev (IEP) 
 Universite De Geneve (UNIGE) 
 Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

 

https://www.eu-listco.net/
https://www.iai.it/en
https://www.cer.eu/
https://www.cidob.org/en/
http://www.egmontinstitute.be/
http://www.epc.eu/
https://www.eunews.it/
https://www.fiia.fi/en/
https://idscs.org.mk/en/
https://www.iir.cz/
http://institutdelors.eu/
https://www.nupi.no/nupi_eng/
https://www.sabanciuniv.edu/en
http://iep-berlin.de/en/
https://www.unige.ch/
https://www.rug.nl/


 

 15 

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. 
 
 

El Mercator European Dialogue està transformant la manera en què els polítics parlen. De 
conversa en conversa, el Mercator European Dialogue realça la dimensió europea de la 
política. Entre diferents partits, entre diferents ideologies polítiques i superant fronteres, la 
nostra xarxa de parlamentaris nacionals és tan diversa com la mateixa Europa. 
 
Aquesta plataforma de diàleg europeu és un projecte de la German Marshall Fund dels Estats 
Units en cooperació amb Barcelona Centre for International Affairs, l'Istituto Affari Internationali 
a Roma i l'Hellenic Foundation for European and Foreign Policy a Atenes i està finançat per 
Stiftung Mercator i des de 2017 també per la King Baudouin Foundation. 
  
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 
 King Baudouin Foundation 

https://www.cidob.org/es/
http://www.gmfus.org/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.iai.it/en
https://www.stiftung-mercator.de/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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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. 

WEB 

 
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 

http://ceaseval.eu/
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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ADMIGOV 
Advancing Alternative Migration Governance 
 
ADMIGOV aims to promote an alternative migration governance model studying the 
reality of existing polices and practices on the ground. 
 
ADMIGOV takes seriously the principles laid out in the New York Declaration (NYD) and the 
Sustainable Development Goals (SDGs) to study how alternative approaches to migration 
governance can be better designed and put into practice. Rather than proposing a top-down 
study of existing migration policies, ADMIGOV studies the reality of existing policies and 
practices on the ground to improve migration governance taking into consideration the 
principles of the NYD and SDGs. ADMIGOV holds an innovative and broad research design 
covering the whole migration ‘chain’, from entry through to exit and incorporating key issues 
such as labour migration, protection needs and development goals. 
 
The project includes the study of salient case-study in migration governance, including the 
Greek islands, Lebanon, and Turkey, to better understand the most important and most 
problematic processes at play. The project counts on the data of the Danish Refugee Council 
one of the largest datasets in the world, and aims at generating new indicators of good 
migration governance, helping the EU put the NYD and SDGs into practice. 
 
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating 
the work of the thematic package dedicated to Indicators. The team will develop an innovative 
set of indicators for assessing migration governance that complies with the principles inspiring 
the SDGs, the New York Declaration and the European agenda on Migration on the one hand, 
and that responds to the challenges posed by contemporary international mobility flows on the 
other. Our expertise will also contribute to the thematic package dedicated to the study of labour 
immigration schemes in the EU for circular and temporary migration. CIDOB will support the 
construction of an EU inventory on labour migration and will conduct field research in Spain with 
employers and their organizations to identify hiring and employment practices regarding labour 
migrants and to understand how labour shortages are met in practice. 
 
Socis: 

 Coordinador: Universiteit Van Amsterdam (Uva) 
 Universiteit Maastricht (UM) 
 Panepistimio Aigaiou (AEGEAN) 
 Universite Libre De Bruxelles (ULB) 
 Aalborg Universitet (AU) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Universitat de Barcelona (UB) 
 Uniwersytet Wroclawski (UWr) 
 Koc University (KU) 
 American University of Beirut (AUB) 
 Dansk Flygtningehjaelp Forening (DRC) 
 Addis Ababa University (AAU) 
 Stichting Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen 

Clingendael (Clingendael) 

http://www.uva.nl/en/home
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www1.aegean.gr/aegean2/index.html
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/uk.html
https://www.en.aau.dk/
https://www.cidob.org/en/
https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html?
https://uni.wroc.pl/en/
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.aub.edu.lb/pages/default.aspx
https://drc.ngo/
http://www.aau.edu.et/
https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
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Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network 
 

El Foro Europa Cuba es un consorcio de instituciones creado 
para fortalecer las relaciones de la Unión Europea con Cuba y 
promover una agenda de cooperación conjunta 
 
 
 

 
La Red Jean Monnet  del Foro Europa-Cuba  aborda, desde una perspectiva académica,  los 
procesos de reforma en curso (económica, política, social e institucional) en la isla, necesarios 
para su inserción global, regional e interregional.  El proyecto pretende así contribuir a 
dinamizar la nueva etapa de compromiso constructivo en las relaciones entre Cuba y la Unión 
Europea  (UE) tras la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) en 
diciembre de 2016.  
 
Con el PDCA, la UE se ha convierte en un socio privilegiado para Cuba que está dispuesto a 
cooperar en el proceso de reforma y a acompañar al país en su nueva fase de apertura y 
cambio, iniciada durante el gobierno de Raúl Castro y continuada por su sucesor Miguel Díaz-
Canel. El acuerdo permitirá una mayor integración de Cuba en las relaciones UE-Caribe y en 
los programas regionales de la Asociación Estratégica UE-CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños).  El Plan de trabajo trienal está dividido en tres bloques 
temáticos que se desarrollarán a través de la investigación conjunta y multidisciplinar: 
 
1)         El primer año se analizará la cooperación para las reformas económicas y el desarrollo 
sostenible. 
2)         El segundo año se tratará la cooperación para la reforma institucional y las políticas 
sociales. 
3)         El tercer año se profundizará sobre la cooperación interregional e inserción global. 
  
Para cada uno de los bloques se organizará un  Seminario internacional que se celebrarán 
sucesivamente  en La Habana, Hamburgo y Barcelona. Se elaborarán un conjunto de working 
papers académicos, un Policy papers y un libro sobre cada uno de tres temas.  

 
Socis:  

 Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB) 
 Universidad de La Habana  
 Universidad Complutense de Madrid 
 German Institute Of Global and Area Studies (GIGA) 
 Universidad  Zurich 
 Centro de Investigacion de Política Internacional (CIPI) 
 Universite Paris III Sorbone Nouvelle 
 Universidad de Salamanca  
 Universidad de Alicante  
 Uniwersytet Warzawski 
 Universidad Autonóma de Madrid (UAM) 

https://www.cidob.org/
http://www.uh.cu/
https://www.ucm.es/
https://www.giga-hamburg.de/en
https://www.uzh.ch/en.html
http://www.cipi.cu/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.usal.es/
https://www.ua.es/
http://en.uw.edu.pl/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
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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/


 

 23 

 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) 

 
 
Research Study on the Role of Women and Youth in Preventing Violent 
Extremism 
 
This project will address the role of women and youth in preventing violent extremism 
in seven countries: Germany, Spain, France, Jordan, Morocco, the United Kingdom 
and Tunisia. 

 
With a view to identify and understand the key factors that prevent radicalisation towards violent 
extremism, the project will be guided by four research objectives: 
 
-       Examine the patterns of violent extremism of individuals: through the analysis of the role 
played by social and institutional environment. 
-       Analyse factors that prevent people from embracing violent extremism: both structural and 
individual factors will be studied through data analysis and case studies. 
-       Promote the exchange of good practices: examining existing programmes and initiatives in 
the countries of study and, if applicable, researching practices that are applicable in other 
contexts. 
-       Identify opportunities and ‘entry points’ to support the inclusion of women and young 
people as preventers of violent extremism in PVE strategies: studying ways in which youth and 
women as preventers can be included in the policy-making and decision making processes as 
part of integrated PVE strategies. 

 
 
«Casa nostra, casa vostra»? 
Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i 
refugiats a Catalunya 
 
El projecte planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions 
d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre aquells factors que 
faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge; i 3) donar pautes per a la formulació de 
polítiques i programes específics en aquest àmbit. 
 
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema d’acollida per a 
refugiats.Una de les fortaleses del projecte és la seva doble contribució. A nivell acadèmic, el 
projecte pretén contribuir a les anàlisis i debats teòrics sobre les trajectòries d’integració de 
sol·licitants d’asil i refugiats, introduint una perspectiva multinivell que tingui en compte la 
interrelació entre estructures, polítiques i pràctiques i amb una mirada des del sud d'Europa. 
A nivell social, el projecte pretén incidir tant en les polítiques d’acollida per a refugiats com en 
polítiques més genèriques en l’àmbit de l’habitatge. Donat el seu caràcter urgent, el projecte 
publicarà a temps real els resultats de la recerca (dades i infografies, articles acadèmics i de 
divulgació, i policy brief) a través d’una plataforma online. 
 
 

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/
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Societat més diversa, societat menys solidària? 
 

Parlarem de condicions i formes de solidaritat, de límits i amenaces, i de la relació de 
solidaritat entre “propis” i “aliens”, entre l’intern i l’extern. Repensarem la solidaritat, 
contextualitzant el concepte en noves realitats, interaccions i interdependències. 
Paral·lelament, proposem un treball crític a partir d’experiències, fenòmens i interessos 
per a, entre tots, pensadors, planificadors i actors, produir bases d’un nou horitzó de 
civisme solidari. 

 
De quina solidaritat parlem al segle XXI? En què es basa? En quina mesura la solidaritat depèn 
de desenvolupaments socials, polítics i econòmics? La solidaritat divideix o uneix? Necessita la 
solidaritat un marc social per generar drets? I què passa quan s’institucionalitza o es legalitza la 
solidaritat? 
Per enfrontar els reptes que es plantegen avui a la solidaritat, és indispensable tenir en compte 
la interdependència social mútua i un principi de col·laboració entre individus. La solidaritat no 
s’implanta, sinó que neix a partir d’un sentiment de lleialtat per part dels membres d’una 
societat darrere d’un destí comú. 
 
Finançat per: Obra Social “la Caixa” 

 
 
La diàspora pakistanesa a Barcelona 
 
Projecte periodístic per trencar estereotips, lluitar contra el racisme i posar en valor la 
contribució de la comunitat d’origen pakistanès a la vida de Barcelona. 

 
El projecte vol viatjar a les arrels del fenomen migratori, ressaltar el dret al treball i a la vida 
digna d’aquestes persones i explicar el rol transformador que estan jugant les dones en la 
comunitat d’origen pakistanès a Barcelona a través d’un especial web amb tres capítols, 
reportatge audiovisual i cròniques de ràdio. 
Colmados, perruqueries, mesquites, restaurants i llaunes de cervesa. La imatge que té bona 
part de la població barcelonina de la comunitat d’origen pakistanès neix dels llocs comuns. Ni 
tan sols la informació bàsica sobre ella és de domini general. L’objectiu del reportatge és 
apropar aquesta realitat a tota la ciutadania catalana, i reconèixer el valor de la seva aportació 
en concret a la ciutat de Barcelona, a més de desfer els estereotips al voltant de les dones 
d’origen pakistanès, que per diferents motius es troben en la posició de liderar un canvi social. 

 
 
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 la segona edició del cicle “Europa i el Món: una mirada 
des del Parlament Europeu”, sis debats sobre el paper de la Unió Europea i del Parlament 
Europeu en els principals temes d’actualitat de l’agenda internacional.    
 
Els temes dels debats i els seus ponents seran els següents: 
 

 El futur dels tractats de lliure comerç davant del desafiament del proteccionisme 
21 de setembre de 2018, 12h 
Ponents: Rosella Nicolini, professora d’Economia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i Inmaculada Rodríguez-Piñero, membre de la comissió de Comerç 
Internacional del Parlament Europeu 
Modera: Albert Closas, periodista i director de Valor Afegit, TV3 
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 Les relacions UE-Turquia: refugiats, control de fronteres i drets humans  
19 d’octubre de 2018, 12h 
Ponents: Florent Marcellesi, membre del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea, 
Parlament Europeu i Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB 
 
Modera: Esther Vivas, periodista 

 
 Diàleg sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea 

14 de desembre de 2018, 12h 
Ponents: Lloyd Milen, cònsol general del Regne Unit a Barcelona, Pol Morillas, director 
del CIDOB, i Santiago Fisas, eurodiputat 
Modera: Anna Bosch, periodista i excorresponsal a Londres de TVE 
 

 Radicalització, desradicalització i seguretat ciutadana 
1 de febrer de 2019, 12h 
Ponents: Moussa Bourekba, investigador del CIDOB, i Javier Nart, vicepresident del 
grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE) al Parlament Europeu 
Modera: Anna Teixidor, periodista, TV3 

 
 Desinformació i eleccions europees  

25 de febrer de 2019, 12.00h  
Ponents: Ramón Valcárcel, vicepresident del Parlament Europeu i responsable de la 
política d’informació, premsa i relacions amb els ciutadans, i Enrique Serbeto, 
corresponsal a Brussel·les 
Modera: Carme Colomina, investigadora del CIDOB especialitzada en desinformació i 
política global  
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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.  
 
La vint-i-vuitena edició de l’Anuari Internacional CIDOB se centra en l’anàlisi de la crisi 
de l’ordre liberal internacional, la pugna entre les grans potències per liderar una nova 
hegemonia del poder mundial o l’auge dels populismes, símptoma ineludible d’una crisi 
de la democràcia representativa tradicional. Amb prop d’un centenar d’articles i 
opinions breus, s’aborden també qüestions candents com les polítiques de 
l’Administració Nord-americana a l’era Trump, els avenços de la Xina com a 
contrapoder d’àmbit global, la posada en marxa del Brexit i la crisi de la Unió Europea, 
la cronificació dels conflictes a l’Orient Mitjà o la projecció de poder de Rússia cap a 
l’exterior. 
 
Enguany, l’Anuari inclou un capítol especial dedicat a les ciutats globals i al 
municipalisme internacional, convertit ja en actor de primera magnitud de l’agenda 
internacional. A més, el perfil de País està dedicat a França, país que viu un dels 
moments més interessants de la seva història recent, amb l’entrada en escena política 
del candidat sense partit Emmanuel Macron, en un fet sense precedents dins de la 
política francesa que, de nou, ha resistit in extremis a la temptació d'abraçar l'extrema 
dreta populista i antieuropea. 
 
 

 
Presentació Anuari Internacional CIDOB, Sala Jordi Maragall,  

13 de juliol de 2018 
 
 
 
 



 

 27 

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.  
 

 
 

Presentació Anuario CIDOB de la Inmigración 2017: «Inmigración y asilo, en el centro de la arena política» 
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 
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d'ARCE (Associació de Revistes Culturals d'Espanya) i JSTOR (Journal Storage), 
l'arxiu acadèmic interdisciplinari d’ITHAKA.  

 
Repensar el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques 
críticos alternativos Nº120 (desembre) 
 
¿La nueva era del populismo? Perspectivas teóricas, empíricas y comparativas 
Nº119 (setembre) 
 
Jóvenes en los márgenes: perspectivas para la juventud en los países árabes del 
Mediterráneo Nº118 (abril) 

 
 

 
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 2018, s’han publicat un total de 20 Notes Internacionals i les seves consultes 
han augmentat més d’un 21% durant el 2019. La nota sobre les tendències que 
marcaran l’agenda global és, amb diferència, el document més consultat, amb més de 
50.000 visites a la versió en castellà. Enguany cal destacar que la versió en anglès del 
document ha rebut més de 6.000 visites procedents dels Estats Units, Índia i el Regne 
Unit.  
 
 
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 2018, s’han publicat un total de 52 Opinions que han rebut un 9% més de 
visites respecte el 2017. 
 

 

 

 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/repensar_el_desarrollo_desde_el_pasado_de_la_cooperacion_internacional_enfoques_criticos_alternativos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/repensar_el_desarrollo_desde_el_pasado_de_la_cooperacion_internacional_enfoques_criticos_alternativos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_nueva_era_del_populismo_perspectivas_teoricas_empiricas_y_comparativas
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/jovenes_en_los_margenes_perspectivas_para_la_juventud_en_los_paises_arabes_del_mediterraneo
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/jovenes_en_los_margenes_perspectivas_para_la_juventud_en_los_paises_arabes_del_mediterraneo
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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. 
 
BARCELONA´S CIUTAT OBERTA: cultural policy’s new role in addressing global 
challenges 
Data de publicació: 11/2018 
Autor: Hannah Abdullah 
 
El repte de la coherència de polítiques per al desenvolupament en l’Agenda 2030 
Data de publicació: 10/2018 
Autor: Anna Ayuso, Javier Pérez, Iliana Olivié i Natalia Millán 
 
Migration, Health and Cities 
Data de publicació: 06/2018 
Autor: CIDOB and ISGlobal 
 
 
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. 
 
Atentados de Barcelona: reacciones, explicaciones y debates pendientes 
Data de publicació: 02/2018 
Coordinador: Moussa Bourekba 
 

 
 
 

4.8 Monografies 
Edició en format llibre del contingut de diferents investigacions, seminaris, debats i 
tallers de reflexió organitzats pel CIDOB. 
 
“Wise Cities” in the Mediterranean? Challenges of Urban Sustainability 
Data de publicació: 06/2018 
Coordinadors: Eckart Woertz  

 

 

 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/barcelona_s_ciutat_oberta_cultural_policy_s_new_role_in_addressing_global_challenges
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/barcelona_s_ciutat_oberta_cultural_policy_s_new_role_in_addressing_global_challenges
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/el_repte_de_la_coherencia_de_politiques_per_al_desenvolupament_en_l_agenda_2030
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/migration_health_and_cities
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/atentados_de_barcelona_reacciones_explicaciones_y_debates_pendientes
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/wise_cities_in_the_mediterranean_challenges_of_urban_sustainability
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4.9 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 945 biografies. 

 

 
www.cidob.org 

 

http://www.cidob.org/
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5. Difusió CIDOB  
 
5.1 Web  
El nombre de sessions durant el 2018 ha augmentat gairebé un 20% respecte el 2017. 
D’aquesta manera s’han assolit 753.419 sessions enfront les 631.908 de l’any anterior. 
Això ha fet que el nombre de pàgines consultades hagi augmentat prop d’un 12%. 
Els usuaris han consultat 1.168.193 pàgines mentre que el 2017 se’n van consultar 
1.044.035.  
 
La procedència de les visites continua presentant el mateix patró: Espanya i Amèrica 
Llatina són els principals aportadors de consultes a la web. Cal dir, però, que les 
visites des d’Espanya han augmentat un 21% respecte el 2017 i les visites 
procedents dels Estats Units han augmentat un 29%. Així mateix, les visites des dels 
principals països europeus han augmentat i, especialment des de França (un 77%). 
Aquest és el país que l’Anuario Internacional CIDOB va dedicar al seu perfil de país.  
 
Les visites a les publicacions del CIDOB durant el 2018 han augmentat un 12% 
respecte el 2017. Durant el 2018 els usuaris han continuat consultant publicacions 
molt consultades durant també el 2017 i que estan relacionades, parlant en termes 
generals, amb el Brexit, les migracions, el terrorisme i el paper de la Xina en 
l’economia a nivell internacional. 
 
 

 
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, migracions, Turquia, etc.).  
 
Tenint en compte les tres versions de la Carta Internacional (català, castellà i anglès), 
durant el 2018 han rebut el newsletter del CIDOB un total de 2.975 subscriptors (una 
xifra notablement inferior a l’any anterior degut a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals) 
 

Carta Internacional, català: 1.380 subscriptors 
Carta Internacional, castellà: 1.182 subscriptors  
In Focus, anglès: 413 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. 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.  
 

 
Facebook: 9.164 seguidors  

 
Twitter: 22.175 seguidors  
 
Youtube: 387 subscriptors; 34.850 visualitzacions 
 
Instagram: 601 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 2018  
 
 

Gener 
 
15/01 Habitatge per a sol·licitants d’asil i refugiats: reptes i pràctiques. Palau 

Macaya 
Organitza: CIDOB i CER-Migracions amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i 
el projecte NIEM 
 
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema 
d’acollida. Més del 60% dels refugiats a tot el món viuen en cascos urbans i, en 
el futur, aquesta xifra augmentarà gradualment. El CIDOB i CER-Migracions, 
amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, organitzen aquest seminari sobre els 
reptes i les pràctiques d’accés a l’habitatge per a sol·licitants d’asil amb 
l’objectiu d’obrir un espai de diàleg i coordinació entre els diferents actors 
involucrats.  

 
20/01 War and Peace in the 21st Century. What is Russia up to? 
 Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’ESADEgeo i l’Ajuntament de 

Barcelona i el suport de la Fundació Bancària ‘la Caixa’  
 

Rússia ha tornat a la primera línia de l’escena internacional. Però, què 
comporta aquest retorn? Quina Rússia ha tornat? Com evolucionarà la situació 
domèstica i com es projectarà Rússia en el veïnatge comú amb la UE i l’OTAN? 
Què implica, doncs, aquest retorn per l’arquitectura de seguretat europea i 
l’ordre global?  
Aquestes i altres qüestions seran analitzades durant la 16a edició del seminari 
internacional War and Peace in the 21st Century, estructurat en 
dos panels sobre la situació interna de Rússia i la seva acció exterior, 
acompanyats d’un debat final entre tots els participants. 
El seminari comptarà amb la participació de Javier Solana, Arkady 
Ostrovsky, Marie Mendras, Andrey Kortunov, Ivan Krastev, Judy 
Dempsey, Marc Marginedas i Cristina Gallach. 

 
30/01 El paper dels think tanks a la nostra societat: Claus sobre energia i 

transport a l’Atlàntic. Global Go To Think Tank 2017 & Jean Monnet 
Network on Atlantic Studies 
Organitza: CIDOB i la Jean Monnet Network on Atlantic Studies amb la 
col·laboració del programa TTCSP de la Universitat de Pennsilvània 
 
El proper 30 de gener, amb motiu del llançament de l'Índex 2017 del Global Go 
To Think Tank de la Universitat de Pennsylvània, CIDOB organitza un debat 
sobre els nexes entre energia i transport a l'Atlàntic. En el debat 
participaran Paul Isbell, CAF Energy Fellow del Center for Transatlantic 
Relations adscrit a la Johns Hopkins University; Andreas Kramer, fundador i 
director emèrit del Ecologic Institut i Jordi Bacaria, director del CIDOB; tots ells 
coautors del llibre “Energy & Transportation in the Atlantic Basin” coeditat pel 
mateix Paul Isbell i Eloy Álvarez, de l' Orkestra Basque Institute of 
Competitiveness, de la Universitat de Deusto. El llibre és el resultat del primer 
any del Projecte Jean Monnet Network on Atlantic Studies coordinat per la 
Fundació Getulio Vargas del Brasil. 

 
31/01  Disinformation, authoritarian fellow travelers & post-truth unbound: 

getting it right, getting the right answers. Madrid 
Organitza: CIDOB, ECFR i The Institute for Statecraft  

 

http://jeanmonnetnetwork.com.br/
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Notícies falses, ingerències estrangeres, tuits polaritzadors i virals, auge de la 
postveritat, el Kremlin i els euròfobs, etc. En un moment de grans tensions 
polítiques i geopolítiques, hi ha molta confusió sobre què és realment la 
desinformació, els diferents actors que són responsables d'ella i el seu possible 
impacte en les nostres democràcies i institucions. 
Amb motiu de la publicació de la monografia “War in Peacetime. Russia’s 
Strategy on NATO’s Eastern and Southern Flanks”, el CIDOB, amb el suport 
d’ECFR i The Institute for Statecraft, organitza una sessió de discussió sota el 
títol “Disinformation, authoritarian fellow travelers & post-truth unbound: getting 
it right, getting the right answers”. L’acte, que es durà a terme sota les regles 
Chatham House, comptarà amb la participació d’experts i periodistes per 
abordar aquestes qüestions des de les seves diferents perspectives, i, sobretot, 
possibles respostes, tant a nivell nacional com europeu. 

 
31/01    Cicle “Què passa al món?” El futur de la democràcia a Europa, amb Daniel 

Innerarity i Javier Solana 
Organitza: CIDOB 
 
En el marc del cicle de conferències “Què passa al món?”, i amb motiu de la 
publicació dels llibres “La democracia en Europa” i “¿Dónde vas, Europa?”, el 
CIDOB organitza el proper 31 de gener un debat amb Daniel Innerarity, Javier 
Solana i Milagros Pérez Oliva moderat per Pol Morillas. Els ponents 
analitzaran l’estat de la democràcia a Europa i el seu futur, així com els últims 
esdeveniments que han tingut lloc al continent i que han posat a prova, no 
només els valors de la UE, sinó la seva mateixa existència. Avui en dia, la UE 
busca un nou relat que li doni força i legitimitat i, com recorda Innerarity, fugi de 
simplificacions populistes o justificacions tecnocràtiques. 
   
Daniel Innerarity és catedràtic de Filosofia Política i Social, investigador 
“Ikerbasque” a la Universitat del País Basc i director de l’Institut de Governança 
Democràtica; Javier Solana és president d’honor del CIDOB iex Alt 
Representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la 
UE; Milagros Pérez Oliva és periodista a El País. Pol Morillas, investigador 
sènior per a Europa del CIDOB, moderarà aquesta sessió. 
 
 

Febrer 
 

08/02  Què estan fent els estats? Els procediments de protecció internacional a 
Espanya. Palau Macaya 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i el projecte NIEM 
 
L’objectiu principal d’aquest acte és reflexionar sobre com els estats estan 
donant resposta a l’anomenada “crisi dels refugiats” a partir del cas espanyol. 
Durant la conferència, Juan Vallterra, subdirector general adjunt de Protecció 
Internacional del Ministeri de l’Interior, i Paloma Favieres, coordinadora estatal 
del servei jurídic de CEAR, moderats per Elena Sánchez-Montijano, 
investigadora sènior del CIDOB, se centraran en discutir els programes de 
reubicació i reassentament, així com el funcionament dels procediments de 
protecció internacional.  
Què estan fent els estats? Els procediments de protecció internacional a 
Espanya forma part del cicle ‘Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats’, 
organitzat pel CIDOB en col·laboració amb el Palau Macaya, l’objectiu del qual 
és obrir un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la 
gestió de l'anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea.  
 

12/02    Atemptats de Barcelona i Cambrils: reaccions, explicacions i debats 
pendents 

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/war_in_peacetime_russia_s_strategy_on_nato_s_eastern_and_southern_flanks
https://www.danielinnerarity.es/libros/
https://www.herdereditorial.com/donde-vas-europa
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Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona 
 
Els atemptats de Barcelona i Cambrils comesos els dies 17 i 18 d’agost de 
2017 (17A) van sorprendre a analistes i observadors, i no perquè Espanya no 
fos susceptible d’un atemptat, sinó perquè aquests es diferenciaven en certs 
aspectes dels recents atemptats perpetrats en territori europeu. Tant el perfil 
dels seus autors com les reaccions suscitades ens conviden a reflexionar sobre 
tres interrogants: Per què va ocórrer el 17A? Qui són els responsables directes 
i indirectes d’aquesta tragèdia? Com evitar que això es reprodueixi? Totes elles 
són preguntes que habitualment es plantegen després de cada atemptat 
terrorista, però el 17A es va diferenciar per una qüestió fonamental: el caràcter 
fugaç dels debats posteriors als atacs. 
Encara que sembli que la societat ha passat pàgina, el debat relacionat amb els 
motius pels quals el grup de joves de Ripoll va decidir matar persones 
innocents continua obert. Per molt que avanci el debat sobre els factors de 
radicalització, no existeix a dia d’avui un consens pel que fa a la prevalença 
d’un factor sobre un altre. Quan es compleixen sis mesos del 17A, el CIDOB 
publica Atemptats de Barcelona: reaccions, explicacions i debats pendents, un 
volum col·laboratiu d’investigadors del CIDOB i d’altres institucions que té com 
a objectiu principal examinar els termes d’aquests debats. En aquest context, el 
proper 12 de febrer, el CIDOB organitza un debat al voltant d’aquestes 
qüestions en el qual participaran Moussa Bourekba, investigador del CIDOB i 
coordinador de la publicació, Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora 
sènior del CIDOB, i Jordi Moreras, investigador sènior associat del CIDOB i 
professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, tots ells autors d’aquest 
informe, juntament amb Míriam Hatibi, consultora de comunicació i portaveu 
de la Fundació Ibn Battuta, i Lola López, Comissionada d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

16/02  Esmorzar Europeu amb Kemal Kirisçi, senior fellow a Brookings 
Institution i director de “The Turkey Project”. “Turquia i Occident: una 
relació en crisi? 
Organitza: CIDOB en col·laboració amb el Real Instituto Elcano 
 
El CIDOB i el Real Instituto Elcano organitzen un nou Esmorzar Europeu-Jaime 
Arias el proper 16 de febrer que comptarà amb la intervenció de Kemal Kirişci, 
TÜSİAD Senior Fellow i director de Turkey Project a Brookings Institution, com 
a convidat especial. 
L’actual lideratge de Turquia sovint està en desacord amb els seus aliats 
occidentals. Entre altres temes, divergeixen en el paper de les milícies kurdes a 
Síria, en qüestions de drets humans i llibertats fonamentals i en les seves 
respectives relacions amb Rússia. Turquia també està frustrada amb el seu 
interminable procés d’adhesió a la UE i figures influents del país han posat en 
dubte la solidaritat de l’OTAN pel que fa a les preocupacions de seguretat 
turques. A Occident també són molts els que qüestionen si Turquia és un aliat 
fiable per als Estats Units, l’OTAN i la UE. En el seu nou llibre, “Turkey and the 
West: Faultlines in a Troubled Alliance”, Kemal Kirişci sosté que, malgrat 
aquests problemes, les realitats nacionals i regionals actuals estan portant a 
Turquia a millorar les seves relacions amb Occident.  
 

16/02    Atemptats de Cambrils i Barcelona: reaccions, explicacions i debats 
pendents. Cambrils 
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Cambrils 
 
Quan es compleixen sis mesos del 17A, el CIDOB publica Atemptats de 
Barcelona: reaccions, explicacions i debats pendents, un volum col·laboratiu 
d’investigadors del CIDOB i d’altres institucions que té com a objectiu principal 
examinar els termes d’aquests debats. En aquest context, el proper 16 de 

https://www.brookings.edu/book/turkey-and-the-west/
https://www.brookings.edu/book/turkey-and-the-west/
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febrer, el CIDOB organitza un debat entre Moussa Bourekba, investigador del 
CIDOB i coordinador de la publicació, i Jordi Moreras, investigador sènior 
associat del CIDOB, presentat per l’alcaldessa de Cambrils Camí Mendoza. 
 

19/02 Ciutats, migracions i tecnologies: confluències? Programa Ciutats 
Globals CIDOB  
Organitza: CIDOB, Barcelona Mobile World Capital Foundation i Ajuntament de 
Barcelona en el marc de la Mobile Week Barcelona 
 
El 54% de la població mundial viu actualment a les ciutats i les estimacions 
apunten que aquesta tendència s’incrementarà en les properes dècades. Un 
dels factors clau de la creixent urbanització del planeta són les migracions. Tot i 
que la gestió de la migració és competència exclusiva dels estats, els governs 
de les ciutats són en última instància qui reben en els seus territoris els fluxos 
migratoris i han d’atendre les necessitats del col·lectiu migrant. La tecnologia 
constitueix una eina clau que pot facilitar aquesta tasca, alhora que facilita als 
migrants l’accés a la informació, tant en el moment de partida com en el 
d’arribada. 
Aquest debat es proposa reflexionar sobre els punts de convergència entre les 
ciutats, les migracions i les tecnologies amb el propòsit d’avaluar el seu impacte 
en la qualitat de vida i el benestar de la població migrant i tractar de maximitzar-
lo. 
 

20/02  Esmorzar Europeu Marguerite Barankitse, presidenta de Maison Shalom. 
“Trencant els cicles del trauma a l’Àfrica: del genocidi al refugi” 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
El CIDOB, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, organitza 
un nou Esmorzar Europeu-Jaime Arias el proper 20 de febrer que comptarà 
amb la intervenció de Marguerite Barankitse, presidenta de Maison Shalom, 
com a convidada especial. Serà presentada pel vicepresident d’Internacional i 
de Cooperació de l’AMB, Alfred Bosch.   
Després de rescatar 25 nens d’una massacre que es va veure obligada a 
presenciar durant els tràgics conflictes entre els Hutu i els Tutsi a Burundi el 
1993, Marguerite “Maggy” Barankitse va fundar Maison Shalom, una ONG 
que proporcionava assistència sanitària, educació i cultura a més de 20.000 
nens. No obstant això, s’ha vist obligada a exiliar-se del seu país des del 2015. 
Lluny de rendir-se, Marguerite Barankitse va decidir dedicar tota la seva 
energia a ajudar més de 90.000 refugiats burundesos a Ruanda. El 2016 va 
obrir el Centre Comunitari Oasi de Pau per a escolaritzar nens, oferir suport 
psicosocial a víctimes de tortures i violacions i implementar activitats de 
desenvolupament sostenible en àmbits com la salut, l’educació, la formació 
professional, la cultura i la generació d’ingressos.   
 

28/02 Refugiats. Diàlegs entre els actors implicats. Palau Macaya 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i el projecte NIEM 
 
El cicle ‘Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats’, organitzat en 
col·laboració amb el Palau Macaya i el suport del projecte NIEM, ha dedicat 
cinc sessions a analitzar problemàtiques i alternatives relacionades amb les 
ciutats refugi, el sistema d’asil espanyol, la política europea comuna d’asil, 
l’habitatge per a sol·licitants d’asil i refugiats i els procediments de protecció 
internacional a Espanya.  
Fruit d’aquestes sessions de treball entre responsables polítics, acadèmics i 
representants de les ONG, s’han identificat pautes per a la (re)definició de les 
polítiques públiques i els programes i s’han compartit uns sèrie de bones 
pràctiques. Aquesta sessió final tindrà com a objectiu presentar i discutir les 
qüestions principals sorgides al llarg de les diferents jornades. 
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Març 
 

08-09/03 “Wise Cities” in the Mediterranean? Challenges of Environmental 
Sustainability. Paris 
Organitza: Kuwait Chair at Sciences Po’s Paris School of International Affairs 
(PSIA) amb la col·laboració del CIDOB i el suport de la Kuwait Foundation for 
the Advancement of Sciences (KFAS) 
 
La conferència reunirà responsables polítics, acadèmics i representants d’ONG 
i organitzacions internacionals per debatre camins alternatius d'urbanització, 
formes d’involucrar els ciutadans i desenvolupar idees per al procés de 
localització dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides (SDG). 

 
12/03 Cicle “Què passa al món? Cicle “Què passa al món?” Mèxic en any 

electoral: Balanç del sexenni i escenaris per al 2018 
Organitza: CIDOB  
 
El 2018, Mèxic afronta un any electoral amb un panorama complex. L’actual 
president Enrique Peña Nieto, del Partit Revolucionari Institucional (PRI), arriba 
al final del seu sexenni sense culminar el paquet d'11 reformes estructurals 
promeses en l'anomenat Pacte per Mèxic, que incloïen una reforma laboral, 
reforma energètica, reforma fiscal i financera, reforma educativa i reforma de 
les telecomunicacions entre les més importants.   
Sergio Aguayo, professor del Colegio de México, i Jordi Bacaria, director del 
CIDOB, debatran sobre el balanç de la legislatura que s’acaba i els escenaris 
que presenta l’actual panorama electoral. Modera Anna Ayuso, investigadora 
sènior del CIDOB.  
 

12-13/03 Facing Putin’s last presidential term. Madrid 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de la Jamestown Foundation i la 
Fundació Friedrich Ebert (FES) 
 
El proper 18 de març, Vladímir Putin renovarà el seu mandat com a president 
de Rússia per sis anys més fins al 2024. Les eleccions, més enllà d’oferir un 
termòmetre del suport popular al dirigent rus, seran un mer tràmit. No obstant 
això, a partir d’aquí es plantegen serioses incerteses sobre els canvis que pot 
introduir el Kremlin en la política domèstica i en l’agenda exterior russa i, amb 
això, el seu impacte a l’OTAN, a la UE i als disputats veïnatges Est i Sud. 
Destacats experts russos, europeus i nord-americans participaran en aquesta 
conferència organitzada pel CIDOB amb la col·laboració de la Jamestown 
Foundation i la Fundació Friedrich Ebert (FES). 
 

13/03 Cicle “Què passa al món? Després de les eleccions a Itàlia, ha arribat el 
moment per a una reforma a fons de la UE? 
Organitza: CIDOB  
 
El resultat de les eleccions italianes planteja més dubtes que certeses per a 
l’estabilitat i la reforma política a la Unió Europea. El Moviment 5 Estrelles s’ha 
erigit com a actor clau, els euroescèptics de la Lliga Nord s’han situat per 
davant del partit de Berlusconi i el Partit Democràtic ha confirmat el seu 
enfonsament. Una reforma profunda de la UE es pot veure, com a mínim, 
posposada fins que es resolgui la formació de govern a Itàlia, que pot acabar 
en mans de formacions hostils al projecte europeu. 
El diplomàtic Ricard Pérez Casado, administrador de la UE per a la ciutat de 
Mostar el 1996 i autor de La Unión Europea. Historia de un éxito tras las 

http://puv.uv.es/la-union-europea.html
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catástrofes del siglo XX, analitzarà l’impacte de les eleccions italianes per a la 
UE juntament amb Andrea Noferini, professor associat de Ciències Polítiques 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador al Jean Monnet Centre of 
Excellence MERITER de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en un 
debat moderat pel subdirector de recerca del CIDOB, Pol Morillas.   
 

14/03  Esmorzar Europeu amb Simon Manley, ambaixador britànic a Espanya 
“Seguretat i defensa: La relació Regne Unit-Unió Europea després del 
Brexit” 
Organitza: CIDOB amb el suport del Consolat General del Regne Unit a 
Barcelona 

 
El CIDOB, amb el suport del Consolat General del Regne Unit a Barcelona, 
organitza un nou Esmorzar Europeu-Jaime Arias el proper 15 de març que 
comptarà amb la intervenció de Simon Manley, ambaixador britànic a 
Espanya, com a convidat especial.  
 
 

Abril 
 
13/04  Esmorzar Europeu amb Pat Cox, president del Parlament Europeu (2002-

2004) “Compte enrere per al Brexit: un any de negociacions, un any per a 
la sortida” 
Organitza: CIDOB  

 
El CIDOB es complau a convidar-vos a un nou Esmorzar Europeu-Jaime Arias 
el proper 13 d’abril que comptarà amb la intervenció de Pat Cox, president del 
Parlament Europeu (2002-2004), com a convidat especial.  

 
18/04  Orders and Disorders in the Middle East. MENARA 3rd Plenary Meeting. 

Budapest. 
Organitza: IFAT, IAI, CIDOB i Universitat Corvinus de Budapest en el marc del 
projecte MENARA 

 
Over the past decade, the MENA region has witnessed profound geopolitical 
shifts, prompting extraordinary levels of unpredictability and instability. 
Understanding the nature, scope and depth of these transformations becomes 
crucial for fully evaluating how the regional geopolitical future may look like. 

 
24/04 CIDOB In conversation with Mark Hugo Lopez, Director of Global 

Migration and Demography, Pew Research Center “Global migration and 
its root causes: why millions of people have left or plan to leave Africa for 
Europe and the U.S.” 
Organitza: CIDOB  
 
CIDOB In conversation with… provides a platform for plural dialogue and 
reflection. With this new format, CIDOB aims at assessing the impact and most 
immediate consequences of international events. 
 
As pointed out by the Pew Research Center’s latest survey and demographic 
analysis on migration trends in Africa, international migration from countries in 
sub-Saharan Africa has grown dramatically over the past decade, including to 
Europe and the United States. Indeed, most years since 2010 have witnessed a 
rising inflow of sub-Saharan asylum applicants in Europe, and lawful permanent 
residents and refugees in the U.S. What are the factors pushing people to leave 
sub-Saharan Africa? Will the inflow of migrants continue at the same pace in the 
years ahead? These and other questions will be addressed by Mark Hugo 
Lopez, director of Global Migration and Demography at Pew Research Center.  

http://puv.uv.es/la-union-europea.html
http://www.pewglobal.org/2018/03/22/at-least-a-million-sub-saharan-africans-moved-to-europe-since-2010/
http://www.pewresearch.org/staff/mark-hugo-lopez/
http://www.pewresearch.org/staff/mark-hugo-lopez/
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Maig 
 
08/05 CIDOB In conversation with Lourdes Casanova “Innovació als mercats 

emergents i auge de les multinacionals xineses” 
Organitza: CIDOB 
 
La Xina ha augmentat significativament la seva inversió estrangera directa 
(IED) en els darrers 15 anys, emergint com un dels principals inversors globals. 
La política del govern ha jugat un paper clau en la transformació de la Xina com 
a actor principal en inversions globals i en la innovació. No obstant això, 
preocupats per la pressió a la baixa sobre el iuan i el risc de desestabilització a 
causa d’importants sortides de capital el 2015 i 2016, les autoritats xineses han 
canviat la seva política de suport a la IED per un major escrutini i regulacions 
més estrictes. Es consolidaran les multinacionals xineses com a compradors 
globals? Lourdes Casanova abordarà aquesta i altres qüestions en una nova 
edició de CIDOB In conversation with, una plataforma per al diàleg i la reflexió 
plural. 
Lourdes Casanova és professora titular i directora de l’Emerging Markets 
Institute a la Johnson School of Management de la Universitat de Cornell. 
Reconeguda el 2017 per Esglobal com una de les intel·lectuals 
iberoamericanes més influents, és autora, juntament amb Anne Miroux, del 
segon Informe sobre Multinacionals de Mercats Emergents, que cobreix els 20 
majors mercats emergents en funció de la mida de les seves economies i de la 
seva transformació en impulsors de fluxos de capital sortint.  

 
15/05  Vells i nous conflictes. Vells i nous refugiats 

Organitza: CIDOB i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) amb la 
col·laboració de l’ICIP  
 
En el context dels 70 anys de la Nakba, el desastre, com es coneix l’origen dels 
refugiats palestins l’any 1948, el CEHI i el CIDOB organitzen el seminari: “Vells 
i nous conflictes. Vells i nous refugiats” amb l’objectiu de reflexionar i pensar 
cap a on va la regió i les implicacions polítiques i socials dels refugiats al 
conjunt de la regió de l’Orient Mitjà. 

 
18/05  CIDOB In conversation with Bassem Snaije “The Next Financial Crisis: is 

Europe prepared?” 
Organitza: CIDOB 
 
La crisi financera del 2008 va impactar a la Unió Europea Europa amb tal 
magnitud que va amenaçar la seva existència mateixa. Des de llavors, la UE ha 
estat lluitant contra les seves conseqüències i les reformes han estat 
dolorosament lentes. Deu anys més tard, està Europa preparada si una altra 
crisi financera colpeja l’economia global? 
En aquesta nova edició de CIDOB In conversation with, un format orientat a 
avaluar l’impacte i les conseqüències més immediates dels esdeveniments 
internacionals, Bassem Snaije, professor adjunt a Sciences Po Paris i soci 
director de Cosmos Advisors, examinarà els efectes de la crisi i les accions que 
s’han dut a terme per tractar amb l’origen dels riscos identificats. També 
examinarà les fortaleses i debilitats de la Unió Europea i les conseqüències 
socials i financeres de la qüestió demogràfica, centrant-se en aquelles àrees de 
risc més específiques per a la UE en comparació amb altres poders econòmics. 
 

22/05 CIDOB In conversation with Lorena Zárate “Nou municipalisme i dret a la 
ciutat davant els reptes d’un món urbanitzat” 
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona 

http://www.brinknews.com/asia/chinese-multinationals-global-acquirers/
http://www.brinknews.com/asia/chinese-multinationals-global-acquirers/
https://www.johnson.cornell.edu/Faculty-And-Research/Profile?id=lc683
https://www.johnson.cornell.edu/Portals/32/EMI%20Docu/EMR/Emerging%20Multinationals%20in%20a%20Changing%20World.pdf
http://www.sciencespo.fr/psia/users/bassemsnaije
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El dret a la ciutat és una bandera política reivindicada des de fa dècades per la 
societat civil en diferents contextos regionals (i, de manera especialment forta, 
a Amèrica Llatina). Defensa un nou paradigma urbà basat en els principis de 
justícia social i espacial, igualtat, democràcia i sostenibilitat. Després de 
dècades de mobilització de la societat civil, la narrativa ha suscitat l’interès 
d’altres actors, com els governs centrals i locals, les xarxes de ciutats o algunes 
organitzacions multilaterals com les Nacions Unides. Fins i tot ha estat 
reconegut en la Nova Agenda Urbana (Habitat III). En què es tradueix el dret a 
la ciutat? És una reivindicació política que expressa la utopia de determinats 
grups urbans que desitgen una altra ciutat possible? O constitueix un 
instrument programàtic que permet avançar cap a transformacions fonamentals 
per a un canvi de l’actual model urbà? Gerardo Pisarello, primer tinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, presentarà aquesta nova edició 
de CIDOB In conversation with en què Lorena Zárate, presidenta d’Habitat 
International Coalition (HIC), abordarà aquestes i altres qüestions a la llum de 
les iniciatives promogudes a nivell transnacional per la societat civil i per alguns 
governs locals que encarnen el que ha començat a denominar-se com a “nou 
municipalisme”.  
 

22/05 Presentació a la premsa del Programa Ciutats Globals CIDOB 
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona 

 
22/05 Will EU-Turkey economic ties withstand political turbulences? 

Organitza: CIDOB i Foment del Treball amb el suport de la German Marshall 
Fund  
 
La convocatòria d’eleccions anticipades es produeix en un moment 
d’inestabilitat i tensió política en el que les relacions Turquía-UE han patit 
diverses crisis. Fins a on podran resistir l’economia turca i els llaços amb la UE 
l’escenari que s’obre amb aquests nous comicis? Són aquests vincles immunes 
al que succeeixi a les esferes polítiques d’Ankara i les capitals europees? Quin 
tipus de missatge s’està enviant als inversors mundials?  
El CIDOB, Foment del Treball i la German Marshall Fund* convoquen a 
representants del sector econòmic i persones interessades en Turquia per 
debatre sobre els escenaris polítics que s’obren en els propers mesos i sobre 
els riscos i oportunitats d’una economia emergent. 
 

23/05  La agenda UE-CELAC en tiempos del interregionalismo global 
Organitza: CIDOB i Universidad de La Habana amb el suport de la Fundació 
EU-LAC 
 
Con motivo de la celebración del XXXVI Congreso de LASA “Estudios 
Latinoamericanos en un mundo Globalizado” en Barcelona, CIDOB y  la 
Fundación EU-LAC convocan un evento previo en la mañana del 23 de mayo 
para analizar el estado de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y 
América Latina Caribe (ALC). Es una ocasión única para tratar de dar una 
nueva perspectiva a las relaciones desde un enfoque que trascienda el 
birregionalismo para convertirse en un interregionalismo global y contribuya a 
dar respuesta a los retos internacionales y a fortalecer la gobernanza 
multilateral. 

 
24/05 Esmorzar Europeu amb Ernesto Samper, expresident de Colòmbia (1994-

1998) “La cruïlla colombiana” –CANCEL·LAT– 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i el suport 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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El CIDOB, amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i el suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), organitza un nou Esmorzar Europeu-Jaime 
Arias el proper 24 de maig que comptarà amb la intervenció d’Ernesto 
Samper, expresident de Colòmbia (1994-1998), com a convidat especial. L’acte 
serà presentat pel vicepresident d’Internacional i de Cooperació de l’AMB, 
Alfred Bosch.    
 

24/05  Cicle “Què passa al món?” Del radicalisme a la violència: Com entendre 
els processos de radicalització? 
Organitza: CIDOB 
 
Com es forja un fanàtic? Com es passa del pensament sectari a la 
radicalització i la violència? Com podem explicar i prevenir aquests processos? 
La famosa divisa del “pensa com jo o mor” segueix tenint una trista vigència i 
assoleix en el terrorisme la seva expressió per antonomàsia: ETA, les Brigades 
Roges o l’IRA han deixat milers de víctimes. Avui, el terrorisme gihadista, 
d’abast global, s’ha convertit en una de les principals preocupacions dels 
mitjans i poders públics.  
Per a les ciències socials, així com per als decisors polítics, explicar i prevenir 
aquests processos de sectarisme i radicalització violenta constitueixen reptes 
davant l’imperatiu de cohesió social. Amb motiu de la publicació de Verdaderos 
creyentes. Pensamiento sectario, radicalización y violencia, el CIDOB organitza 
una nova conferència en el marc del cicle “Què passa al món?” per tal 
d’abordar els extremismes, fins i tot violents, des d’una perspectiva 
multidisciplinària.  
L’investigador del CIDOB i autor del capítol De “despistado” a terrorista: 
Descifrar la mecánica yihadista  Moussa Bourekba modera aquest diàleg 
entre Antonio Rivera Blanco, historiador i coeditor del llibre, Manuel Moyano, 
doctor en Psicologia i autor del capítol ‘Claves para comprender y afrontar la 
radicalización violenta’, i Alexandra Gil, periodista i autora de En el vientre de 
la yihad: El testimonio de las madres de yihadistas. 

 
 
Juny 
 
01/06  Violència de Gènere i Relacions Internacionals. Presentació del número 

117 de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Madrid  
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de l’Oficina del Parlament Europeu a 
Espanya 

 
Amb motiu de la presentació del número 117 de la Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, Alison Brysk, catedràtica de Governança Global de la Universitat 
de Califòrnia i coordinadora científica del número, i Blanca Garcés, 
investigadora sènior del CIDOB, debatran amb els assistents les causes, 
respostes i patrons internacionals de la violència de gènere, així com la doble 
vulnerabilitat de les dones refugiades. 

 
05/06  Futbol i política: de la passió al poder 
  Organitza: CIDOB i ideograma amb la col·laboració de La Vanguardia 
 

A pocs dies del començament del mundial de futbol, compartirem punts de vista 
sobre com la política ha influït —i influeix— en el món del futbol. Aprofitarem 
per presentar el nostre projecte conjunt amb ideograma, i amb la col·laboració 
de La Vanguardia: “El Mundial político”. 
 

07/06 CIDOB In conversation with Olga Pellicer, exambaixadora de Mèxic a 
Àustria i ex Representant Permanent davant els Organismes 
Internacionals amb seu a Viena “Mèxic 2018: moment de canvi?” 

https://www.catarata.org/libro/verdaderos-creyentes_79745/
https://www.catarata.org/libro/verdaderos-creyentes_79745/
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Organitza: CIDOB 
 
El proper 1 de juliol tindrà lloc la major contesa electoral en la història de Mèxic: 
inclourà les presidencials i la renovació de diputats, senadors, alguns 
governadors i eleccions locals a 30 estats, amb un total de 3.400 càrrecs a 
escollir. Aquests comicis marcaran la fi d’un sexenni, suposarà aquest moment 
de canvi una oportunitat per a Mèxic? En aquesta nova edició de CIDOB In 
conversation with, Olga Pellicer analitzarà els escenaris que planteja la 
successió d’Enrique Peña Nieto al capdavant del país. 
Olga Pellicer ha estat ambaixadora de Mèxic a Àustria i representant 
permanent davant els Organismes Internacionals amb seu a Viena, 
ambaixadora alterna davant les Nacions Unides a Nova York i ambaixadora a 
Grècia. Assessora de la Secretaria de Relacions Exteriors, va ser representant 
de Mèxic en nombroses missions internacionals, presidenta de la Comissió de 
la Dona de l’ONU i vicepresidenta de l’Organisme Internacional d’Energia 
Atòmica. Ha estat professora a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 
(UNAM), membre del Departament d’Afers Exteriors de l’Institut Tecnològic 
Autònom de Mèxic (ITAM), professora del Centre d’Investigació i Docència 
Econòmiques (CIDE) i del Col·legi de Mèxic. 

 
 
14/06  Cicle “Què passa al món?” La representació de la dona en els conflictes 

internacionals. Una mirada des del fotoperiodisme 
Organitza: CIDOB i Revista 5W 
 
Només el 15% dels professionals que es presenten al World Press Photo, el 
concurs de fotoperiodisme més important del món, són dones. La indústria del 
fotoperiodisme és sobretot masculina. Això té conseqüències no només per a 
les professionals del sector, sinó per la societat en el seu conjunt. Com podem 
entendre el món si el que ens arriba s’explica només des de la mirada d'un 50% 
de la població? Quina imatge s’està projectant de les dones en els conflictes? 
Per què és important explicar el món amb perspectiva de gènere? 
Diàleg entre Anna Surinyach, fotoperiodista i editora gràfica de Revista 5W, 
Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB, i Silvia Omedes, directora de 
Photographic Social Vision, moderat per Núria Jar, periodista i codirectora dels 
Podcast 5W. 

 
18-19/06 De la lluita antiterrorista a la prevenció de l’extremisme violent: 

Experiències locals des d’una perspectiva europea 
 Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Des dels inicis de la dècada dels 2000, s’han desenvolupat estratègies diverses 
per fer front a l’amenaça que representa l’extremisme violent per a les societats 
contemporànies. A Europa, a més dels programes nacionals centrats en la lluita 
antiterrorista, diversos Estats, regions i ciutats han optat per polítiques de tipus 
més holístic dedicades a la prevenció de l’extremisme violent (PVE per les 
seves sigles en anglès).   
Havent seleccionat programes europeus amb enfocaments diversos, pretenem 
donar resposta a un conjunt de preguntes que després puguin ser traslladades 
a la ciutat de Barcelona: Quins programes, iniciatives i polítiques de PVE han 
desenvolupat altres ciutats europees? Quins han estat els seus resultats? Fins 
a quin punt les administracions locals aporten solucions diferents a les 
estratègies nacionals? Com evitar les limitacions de la política antiterrorista? 
 

20/06  Preventing Violent Extremism in North Africa: Time to Rethink 
Approaches and Strategies? - Mediterranean Future Forum 

  Organitza: CIDOB amb el suport de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 
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This workshop inaugurates the MEDITERRANEAN FUTURE FORUM, an 
initiative of CIDOB, with the support of the Konrad Adenauer Stiftung, to 
anticipate the new challenges shared by European and North African countries. 
The MEDITERRANEAN FUTURE FORUM brings together scholars, 
practitioners, civil society members and policy makers from Europe and North 
Africa to foster out-of-the-box thinking and encourage intensive exchanges 
between a wide range of stakeholders. 

 
26/06  Esmorzar Europeu amb Hans Kundnani, investigador sènior, Chatham 

House “La preocupant transformació de la UE. Com Alemanaya està 
canviant Europa” 
Organitza: CIDOB  

 
El CIDOB organitza un nou Esmorzar Europeu-Jaime Arias el proper 26 de juny 
que comptarà amb la intervenció de Hans Kundnani, investigador sènior al 
programa Europa de Chatham House, com a convidat especial. 

 
28/06  La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament 

Organitza: CIDOB i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 
 
L’objectiu d’aquest seminari és analitzar l’estat de la qüestió en la incorporació 
de la coherència de les polítiques per al desenvolupament (CPD) a les 
polítiques públiques contrastant casos pràctics en països de l’entorn europeu 
que han estat pioners en la incorporació de la CPD i analitzar-ho amb experts 
que han treballat en la seva teorització i/o avaluació. La finalitat és estimular la 
voluntat política dels decisors a Catalunya per incorporar efectivament la CPD a 
les polítiques públiques, millorar el coneixement dels reptes que comporta, 
identificar els instruments normatius i institucionals necessaris i estimular un 
debat públic que incorpori diferents actors públics i privats.                
 

 
Juliol 
 
03/07  Claus per repensar l’ecosistema de xarxes internacionals de ciutats. 

Reptes i oportunitats 
  Organitza: CIDOB 
 

Aquest seminari pretén analitzar les dinàmiques canviants de l’ecosistema de 
xarxes de ciutats durant els últims anys, centrant-se en la manera com operen 
les principals plataformes, quina influència tenen en les agendes globals, quins 
serveis presten als seus socis i com coordinen els seus esforços. 

 
05-06/07 Retreat Real Instituto Elcano-CIDOB. Barcelona 
  Organitza: CIDOB i Real Instituto Elcano 
 
09/07  CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos 
  Organitza: CIDOB 
 

Davant l’Europa fortalesa, el govern espanyol ha decidit recentment acollir els 
refugiats que es trobaven a bord de l’Aquàrius. Dues ciutats es van oferir a 
rebre’ls: València i Barcelona. Davant l’Europa de l’austeritat, el govern 
portuguès va decidir el 2015 donar l’esquena a les retallades i impulsar una 
nova política econòmica i social. Avui, presideix el país el que va ser alcalde de 
Lisboa del 2007 al 2015. Quin paper estan jugant les ciutats en aquests països 
com a motors de la democràcia i dels drets?   
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Boaventura de Sousa Santos és professor catedràtic jubilat de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de Coïmbra, Distinguished Legal Scholar de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Wisconsin-Madison i Global Legal Scholar 
de la Universitat de Warwick. És director del Centre d’Estudis Socials de la 
Universitat de Coïmbra i coordinador científic de l’Observatori Permanent de la 
Justícia Portuguesa. Dirigeix actualment el projecte de recerca ALICE - Miralls 
estranys, lliçons imprevistes.  Pilar del Río és periodista i traductora. Dirigeix la 
Fundació José Saramago a Lisboa des del 2007. El 2016, va rebre el Premi 
Lusità-Espanyol d’Art i Cultura per la seva tasca com a promotora de la cultura 
portuguesa i espanyola. La Fundació Saramago té per objectiu difondre la 
Declaració Universal dels Drets Humans, la promoció de la cultura i la defensa 
del medi ambient. Presentació a càrrec de Gerardo Pisarello, primer tinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
13/07 Presentació de l’Anuari Internacional CIDOB amb Shahin Vallée 

Organitza: CIDOB  
 
La vint-i-vuitena edició de l’Anuari Internacional CIDOB 2018, a través d’un 
centenar d’articles i opinions breus, reflexiona sobre la crisi de l’ordre liberal 
internacional, la pugna entre les grans potències per liderar una nova 
hegemonia del poder mundial o l’auge dels populismes.  
Enguany, quan es compleixen 50 anys del Maig del 68, l’Anuari dedica el seu 
Perfil de País a França, país central per al futur de la Unió Europea donada 
l’elecció d’Emmanuel Macron com a President de la República. Durant la 
presentació, que inaugurarà el president del CIDOB, Antoni Segura, ens 
acompanyarà Montserrat Besses, periodista i excorresponsal de TV3 a París, 
amb un recorregut des de la França del 68 fins a l’actualitat. Shahin Vallée, 
investigador de la London School of Economics (LSE) i antic assessor en 
matèria econòmica d’Emmanuel Macron, dialogarà amb Pol Morillas, 
subdirector de recerca i investigador sènior del CIDOB, sobre l’agenda 
reformista del president francès. El director del CIDOB, Jordi Bacaria, clourà la 
presentació de l’Anuari, que anirà seguida d’un vermut amb tots els assistents.  

 
17/07 CIDOB In conversation with Richard Wike “How has populism disrupted 

the left-right divide in Western Europe?” 
Organitza: CIDOB  

 
Richard Wike, director of global attitudes research, will present Pew Research 
Center’s new report on political ideologies and public attitudes. The research 
compares attitudes towards major social and political issues, as well as views of 
political parties. The analysis is based on a public opinion survey conducted in 
eight European countries (Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, 
Spain, Sweden and the United Kingdom) on a range of issues, including the 
economy, society, immigration, the media, and the European Union. 

 
 
Setembre 

 
17/09 Els Estats membres davant les reformes de la Unió: Presentació del VII 

Informe sobre l’estat de la Unió Europea 2018 
Organitza: CIDOB, Fundació Rafael Campalans, Fundación Alternativas i 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
En ocasió de la presentació del VII Informe de l’estat de la Unió Europea, el 
CIDOB, la Fundació Rafael Campalans, la Fundación Alternativas i Friedrich-
Ebert-Stiftung organitzen aquesta sessió de debat centrada en l’anàlisi de la 
reforma de la Unió Europea, pocs mesos abans de les eleccions al Parlament 
Europeu i que el Brexit es faci efectiu. En aquest context, i davant les propostes 
de reforma de la zona euro, Schengen i la UE en el seu conjunt, s’analitzarà la 

http://www.anuariocidob.org/
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/f4e20e6bc9e2ffd79bb40daccd47a49c.pdf
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posició dels estats membres davant la reforma de la Unió i es dibuixaran els 
escenaris de futur, tenint en compte les perspectives polítiques nacionals en els 
estats clau per a la consecució d’aquestes reformes. 
 

21/09  Presentació i conferència inaugural del cicle “10 anys de la caiguda de 
Lehman Brothers” 
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i EuropeG amb el suport de CaixaBank 
 
El 15 de setembre es compleix una dècada de la caiguda de Lehman Brothers, 
emblema d’una crisi financera que, tot i tenir l’origen als Estats Units, acabaria 
afectant el món sencer i en especial la zona euro. Aquest 10è aniversari ens 
permetrà d’analitzar els factors estructurals de la crisi i l’efectivitat de les 
propostes de reforma del sistema financer que s’han dut a terme des 
d’aleshores. 
Al voltant d’aquesta efemèride, el CIDOB, EuropeG i el Cercle d’Economia, 
organitzen un cicle de cinc sessions sobre el llegat de la Gran Recessió 
derivada de la crisi del sistema financer internacional i sobre les propostes per 
a l’establiment d’un model econòmic més sòlid i just. L’anàlisi es durà a terme 
des de tres perspectives complementàries: la social, l’europea i la de 
l’economia espanyola. 
Benvinguda i presentació del cicle a càrrec de Juan José Brugera, president 
del Cercle d’Economia, Pol Morillas, subdirector de recerca del CIDOB, i 
Antoni Castells, director d’EuropeG. Conferència inaugural a càrrec de Jordi 
Gual, president de CaixaBank, “10 de anys de la caiguda de Lehman Brothers: 
què hem après?”. 
 

21/09 Cicle de debats CIDOB-Oficina a Barcelona del Parlament Europeu “El 
futur dels tractats de lliure comerç davant el desafiament del 
proteccionisme”  
Organitza: CIDOB i l’Oficina a Barcelona del Parlament Europeu 
 
Diàleg entre l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero i la professora 
d’Economia i experta en Economia Internacional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona Rosella Nicolini. Rodríguez-Piñero és membre de la comissió de 
Comerç Internacional del Parlament Europeu. El debat el moderarà el 
periodista Albert Closas, director del programa d’economia Valor Afegit de 
TV3.   
 

25/09  La resposta de les societats occidentals a la crisi.  Descrèdit de la política 
i populisme. El capitalisme en risc?  

 Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i Europe G amb el suport de CaixaBank 
 
 Conferència a càrrec de Robert Skidelsky, catedràtic emèrit d’Economia 

Política de la Universitat de Warwick, i taula rodona posterior amb Antonio 
Argandoña, professor emèrit d’Economia i Ètica Empresarial de l’IESE, 
Sandra León, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de York, i 
Josep Ramoneda, filòsof i periodista, moderats per Antoni Castells, director 
de EuropeG. 

  Aquesta sessió analitzarà les conseqüències de la Gran Recessió, 
especialment en les zones frontereres entre la política, l’economia i la filosofia 
moral. Revisarà els consensos bàsics sobre els valors que determinen les 
regles del joc del contracte social, incloent l’esgotament del cicle neoliberal 
conservador i el nou equilibri entre estat i mercat. També abordarà la relació 
entre democràcia i mercats en temps de globalització, així com les amenaces 
que representen les democràcies autoritàries i les institucions tecnocràtiques 
supranacionals sense legitimitat democràtica. Pel que fa al procés d’integració 
europea, aquesta sessió repassarà les limitacions de l’intergovernamentaIisme. 
Finalment, s’abordaran les propostes sobre la reforma del capitalisme i les 
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conseqüències, morals i d’altres, d’un ordre social fonamentat exclusivament en 
la persecució estricta de l’interès individual.  
 

27/09 Ciutats globals i segregació espacial: resistències, alternatives 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Lluny de ser neutre, el territori de la ciutat és objecte de disputa entre diferents 
actors: habitants, usuaris, turistes, comerciants i fons immobiliaris, entre 
d’altres. La cartografia del poder resultant s’expressa tant en la proliferació de 
perifèries marginalitzades com en el desenvolupament d’àrees urbanes de gran 
valor financer però cap valor d’ús, en centres urbans degradats o, tot el contrari, 
en centres històrics convertits en parcs temàtics per al consum de masses.  
Com a conseqüència d’això, s’estan donant a les nostres ciutats manifestacions 
creixents d’exclusió, segregació i gentrificació que cristal·litzen de manera clara 
a nivell espacial. Alhora, estan provocant múltiples respostes socials, culturals, 
polítiques i institucionals; interessants reapropiacions col·lectives i creatives; i, 
en definitiva, desbordaments i alternatives que val la pena analitzar.  
Durant el diàleg “Ciutats globals i segregació espacial: resistències, 
alternatives”, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el filòsof Josep 
Ramoneda i la catedràtica d’UC Berkeley Teresa Caldeira, moderats pel 
periodista del Crític Sergi Picazo, aprofundiran en aquestes qüestions i 
exploraran de quina manera es pot fer front a una tendència que, més enllà de 
les diferències contextuals, s’està donant en ciutats dels diferents racons del 
planeta.  
 

28/09 Els grans reptes de les ciutats globals 
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
 
La transformació en les condicions “glocals” encarnades en les ciutats globals 
plantegen nous reptes per als seus hàbitats i per a les autoritats publiques. Les 
reestructuracions escalars del sistema de governança global empenyen cap al 
reposicionament de les ciutats a diferents nivells. L’enunciació del “dret a la 
ciutat” subratlla, alhora, les disputes existents entorn l’apropiació de l’espai urbà 
i entorn la seva producció. En els intersticis d’aquests processos, nous models 
de desenvolupament, dins i fora del paradigmes culturals i de digitalització, 
requereixen una consideració especial.  
Professionals, càrrecs electes i intel·lectuals abordaran les grans qüestions 
urbanes del moment. 
 
 

Octubre 
 
02/10 Cicle “Què passa al món?” Compte enrere per al Brexit 

Organitza: CIDOB  
 
El 29 de març de 2019, moment en què el Regne Unit té previst abandonar la 
Unió Europea, s’apropa. Per contra, la distància entre Brussel·les i Londres 
sobre l’acord de sortida i la futura relació no sembla disminuir. La batalla entre 
Theresa May i l’ala més dura dels conservadors britànics resta credibilitat a la 
posició de l’executiu britànic en la negociació. En canvi, els estats membres de 
la Unió s’han mantingut ferms i són reticents a allargar les negociacions, que 
haurien de concloure aquest octubre o novembre per donar temps suficient a la 
ratificació de l’acord als parlaments britànic i europeu. Aquest cicle analitzarà 
l’estat de les negociacions, ja en fase de compte enrere, i s’exploraran les línies 
mestres d’un possible acord de sortida i les bases generals de la futura relació, 
així com la probabilitat d’unes eleccions anticipades al Regne Unit o un segon 
referèndum, esdeveniments que canviarien per complet l’escenari actual del 
Brexit.  
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Diàleg entre Matthew J. Goodwin, catedràtic de Ciències Polítiques de la 
Universitat de Kent i senior visiting fellow a Chatham House, Simon Manley, 
ambaixador del Regne Unit a Espanya, i Berta Barbet, investigadora post-
doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona, moderat per Pol Morillas, 
director del CIDOB. 
 

04/10  Esmorzar Europeu amb Octavi Quintana, director de Prima Foundation “El 
futur de la ciència a Europa” 
Organitza: CIDOB  
 
El CIDOB organitza un nou Esmorzar Europeu-Jaime Arias que comptarà amb 
la intervenció d’Octavi Quintana, director de Prima Foundation, com a convidat 
especial.  
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i  especialista 
en Medicina Intensiva, té un màster en Salut Pública per la Universitat de 
Colúmbia. Octavi Quintana ha exercit com a metge assistencial, director de 
l’hospital de Màlaga, director general adjunt de l’INSALUD, president del 
Comitè Director de Bioètica i membre del Comitè de Salut Pública  del Consell 
d’Europa. També ha estat president de la Societat Espanyola de Qualitat de 
l’Assistència, coordinador d’ajuda humanitària a Ruanda, Burundi, Bòsnia i 
Kosovo, vicepresident del Grup Europeu d’Ètica de la Comissió Europea, 
director d’Afers Internacionals al Ministeri de Sanitat i director de Recerca 
Científica a la Comissió Europea en Salut, Energia, Ciències Socials i 
Infraestructures i director de programes de divulgació científica de TVE2. 
Actualment dirigeix la Fundació Prima. 
 
 

08/10 L’euro i les seves febleses  
 Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i Europe G amb el suport de CaixaBank 
 
Conferència a càrrec de Jeromin Zettelmeyer, senior fellow al Peterson 
Institute for International Economics, i taula rodona posterior amb José Manuel 
González-Páramo, conseller executiu del BBVA, Teresa Garcia-Milà, directora 
de la Barcelona Graduate School of Economics, i Núria Mas, professora a 
l´IESE i consellera del Banc d´Espanya, moderats per Pol Morillas, director del 
CIDOB. 
Amb la crisi financera internacional derivada de la caiguda de Lehman Brothers, 
la Unió Monetària i l’euro van mostrar les seves febleses, especialment pel que 
fa a la crisi del deute als països de la perifèria europea. En els últims deu anys 
s’han fet reformes per apuntalar la moneda, així com per anticipar i fer front a 
una possible nova crisi. Algunes de les mesures promogudes pel Banc Central 
Europeu han tingut efecte, mentre que d’altres, com la Supervisió Única, encara 
han de demostrar la seva eficàcia. Aquesta sessió analitzarà els efectes de la 
Gran Recessió per la zona euro i els reptes per a la seva reforma. 
 

17/10  CIDOB In conversation with Geysha Gonzalez “Tools for    
  Countering Disinformation” 

Organitza: CIDOB i Consolat General dels EUA a Barcelona 
 
Russia plans to disrupt the midterm elections in November. That, at least, was 
the surprisingly frank conclusion announced by several Trump administration 
officials in a joint news conference in August. FBI Director Christopher A. Wray 
described what he called ongoing “information warfare” on social media. He and 
other members of the national security team assured the American public that 
they would do everything they could to protect the elections and counter 
Russian disinformation. Yet the briefing revealed little in the way of detail. 
In this new edition of CIDOB In conversation with, Geysha Gonzalez will 
identify the tools available to counter disinformation and provide 
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recommendations for civil society, governments and private sector. While the 
main focus will be on Kremlin disinformation operations across Europe, she will 
also analyse the challenge of disinformation globally, with Mexico and India as 
examples.  
Geysha Gonzalez is the associate director for the Eurasia Center at the 
Atlantic Council. Her current areas of expertise include disinformation 
campaigns, digital disinformation, and media literacy. Previously, Gonzalez 
worked at Freedom House, where she covered issues related to digital and 
physical security for human rights defenders, as well as authoring work on the 
rise of modern dictatorships. A graduate of the London School of Economics, 
she has a background in transatlantic relations during the Cold War.  

 
19/10  Esmorzar Europeu amb Sergio Fajardo, exalcalde Medellín “Ética, estética 

y política: reflexiones a partir de la gestión del territorio” 
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona en el marc de la Ciutat   

  Oberta Biennal de pensament 
 
Dels costeruts carrers de Medellín a les muntanyes, rius, mars, selves i 
planures de Colòmbia. Després d’una transició de l’acadèmia a la política cívica 
independent, Fajardo mostra un perfil amb una dilatada experiència en la 
transformació d’espais urbans, liderant la gestió local d’una de les ciutats més 
estudiades d’Amèrica Llatina pels seus casos d’èxit en la inclusió social, 
econòmica i territorial. La seva trajectòria, a més, li permet reflexionar des d’una 
perspectiva més àmplia sobre la relació entre ètica, estètica i política, aspectes 
clau l’enteniment i aplicabilitat dels quals poden extrapolar-se a altres nivells de 
govern i, fins i tot, a la vida quotidiana.  
Polític, matemàtic i professor universitari, Sergio Fajardo va ser alcalde de 
Medellín de 2004 a 2007 i governador del departament d’Antioquia de 2012 a 
2015. A més, va ser candidat a la Presidència de la República en les eleccions 
presidencials de 2018 i va ser fórmula vicepresidencial del candidat Antanas 
Mockus a les eleccions presidencials de l’any 2010. Considerat un polític de 
centre “descontaminat i descontaminant”, també destaca per la seva tasca com 
a acadèmic en importants universitats de Colòmbia i d’altres països. En la seva 
trajectòria com a periodista destaquen diferents rols directius i editorials en els 
principals mitjans de comunicació escrits, televisius i radials de Colòmbia. 
Fajardo va ser guardonat amb el premi al millor alcalde del país (2004-2007) i 
millor governador (2012-2015).  
Presentació a càrrec de Joan Subirats, Comissionat de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona.   
 

21/09 Cicle de debats CIDOB-Oficina a Barcelona del Parlament Europeu 
“Seguretat alimentària a la Unió Europea”  
Organitza: CIDOB i l’Oficina a Barcelona del Parlament Europeu 
 
Diàleg entre l’eurodiputat Florent Marcellesi i l’investigador sènior del 
CIDOB Eckart Woertz moderat per la periodista Esther Vivas.  
 

21/10  Biennal de pensament. Ciutat Oberta: “Crisi d’hospitalitat: la situació dels 
refugiats a Europa” Taula rodona amb Jordi Armadans, Òscar Camps, 
Blanca Garcés i Nour Salameh 
Organitza: Biennal de pensament. Ciutat Oberta, Ajuntament de Barcelona i 
CCCB 
 
Quines són les causes i els factors que han empès les persones migrants a 
abandonar la seva terra? Quins canvis globals i estructurals cal impulsar per 
posar fi als desplaçaments forçats? Quina ajuda immediata i a llarg termini se’ls 
pot oferir? Quins són els principals reptes d’una ciutat que es vol solidària? 
Experts, testimonis i membres d’entitats locals confrontaran les seves 
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experiències i coneixements en aquesta taula de diàleg sobre l’estat present 
dels moviments migratoris i l’arribada de refugiats a Europa. 
 

30/10 Cicle “Què passa al món?” Frontera Sud o Frontera Nord? La vella nova 
ruta cap a les costes espanyoles 
Organitza: CIDOB i 5W 
 
El nombre d’arribades a l’anomenada Frontera Sud, que per a molts és l’última 
frontera al Nord, ha augmentat considerablement en el darrer any. No deixen 
d’aparèixer imatges de salts a les tanques, pasteres en camí i immigrants 
acabats d’arribar. També arriben xifres de morts i desapareguts, notícies de 
devolucions en calent i denúncies del que està passant a la frontera i més enllà 
per part d’organitzacions pro drets humans.  
En aquest context, aquesta nova conferència del cicle “Què passa al món?” 
analitzarà què està passant a la Frontera Sud. Blanca Garcés, investigadora 
sènior del CIDOB, parlarà de la Frontera Sud com a laboratori de les polítiques 
europees; Cristina Mas, periodista al Diari Ara, se centrarà en les causes però 
també en els efectes d’aquestes polítiques al Marroc; Agus Morales, director 
de Revista 5W, parlarà de la frontera amb la vista posada en les arribades i en 
el què passa després; i Anna Surinyach, fotoperiodista i editora gràfica de 
Revista 5W, analitzarà com les imatges que ens arriben (re)construeixen la 
realitat.  
 
 

Novembre 
 
07/11  Seminari sobre estratègies i reptes d’acollida de persones refugiades a la 

Mediterrània oriental 
Organitza: CIDOB i AMB 
 

08/11  Cicle “Què passa al món?” Reapropiant-se del Sahel? Una perspectiva 
més enllà de la seguretat 
Organitza: CIDOB i GESA amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació 
 
L’objectiu d’aquest debat és invertir aquesta perspectiva i oferir les claus per 
situar les poblacions al centre de les investigacions futures sobre el Sahel. Això 
obliga a tenir en compte als que habiten la regió, les seves identitats, els seus 
mecanismes d’acció col·lectiva o la seva ecologia cultural, amb tota la seva 
diversitat històrica i capacitat de resiliència. Aquesta aproximació exigeix també 
reubicar el Sahel en el seu context subsaharià i de l’Àfrica occidental, més enllà 
de la cartografia de la seguretat i del terrorisme internacional. 
El president del CIDOB, Antoni Segura, donarà la benvinguda a aquest diàleg 
entre Vincent Foucher, investigador al CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) i el Crisis Group, i Florence Boyer, investigadora a 
l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) de la Universitat París 
Diderot, moderat per Albert Roca, investigador al GESA (Grup d’Estudis de les 
Societats Africanes) de la Universitat de Barcelona. 
 

09/11  Gents del Sahel, Sahel de les gents: Més enllà de la seguretat 
Organitza: CIDOB i GESA amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació 
 
Taller a porta tancada que constarà de dues sessions amb grups de treball 
sobre dues grans línies d'aproximació: participació política i ecologia política. 
Els coordinadors dels grups realitzaran una síntesi de tot el material tractat al 
voltant dels debats aportats. Així mateix, es materialitzarà una prospectiva de 
futur amb l'objectiu de donar continuïtat a la reflexió iniciada. 
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14/11  Cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?” Repensar   
  la solidaritat: Realitats i ficcions 
  Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB 

 
Quines ficcions, interpretacions col·lectives o individuals, ens fan comprendre 
els fets i sentir-nos solidaris? Com es pot pensar un futur solidari entre individus 
vivint en un mateix sòl nacional però amb un passat que distingeix i discrimina? 
Diàleg entre Rokhaya Diallo, periodista, directora i escriptora, i Marina 
Garcés, filòsofa i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, moderat 
per Moussa Bourekba, investigador del CIDOB. 
Primera conferència del projecte “Societat més diversa, societat menys 
solidària?”, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” sota la direcció 
científica del CIDOB, en què parlarem de condicions i formes de solidaritat, de 
límits i amenaces; de la relació de solidaritat entre “propis” i “aliens”, entre 
l’intern i l’extern; i en què repensarem la solidaritat, contextualitzant el concepte 
en noves realitats, interaccions i interdependències.  
 

15-16/11 The place and role of cities in global governance 
Organitza: Programa ciutats globals i AMB 
 
The seminar will explore how the global and local politics of cities intersect in 
light of their growing influence in the global governance system. In other words, 
we will zoom in on the place and role of cities as the central link between the 
grand narratives of global agendas and the everyday realities of their local 
implementation.  
 

20/11  Repensar la cooperació descentralitzada en el marc de l’Agenda                     
  2030: Reptes i oportunitats 
  Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB i Diputació de     
  Barcelona 
 

Aquest seminari s’orienta a debatre els reptes que es deriven de l’Agenda 2030 
per a les polítiques de cooperació descentralitzada i la manera de contribuir a 
millorar la qualitat i l’eficàcia de les estratègies que es plantegen des de la 
demarcació de Barcelona. 

 
20/11  Cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?” Solidaritat:  
  Convivència en la diversitat 
  Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB 
 

Com, aquí i ara, podem donar el pes més a la relació que al territori, a quelcom 
dinàmic i no estàtic? Es genera només solidaritat en el consens? I el conflicte: 
uneix o divideix? Com parlar de solidaritat en un context de creixent polarització 
i radicalisme? 
Diàleg entre Stijn Oosterlynck, professor associat de Sociologia Urbana a la 
Universitat d’Anvers, i Daniel Gascón, escriptor i editor de Letras Libres, 
moderat per Eva Garcia Chueca, investigadora sènior del CIDOB. 
Segona conferència del projecte “Societat més diversa, societat menys 
solidària?”, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” sota la direcció 
científica del CIDOB, en què parlarem de condicions i formes de solidaritat, de 
límits i amenaces; de la relació de solidaritat entre “propis” i “aliens”, entre 
l’intern i l’extern; i en què repensarem la solidaritat, contextualitzant el concepte 
en noves realitats, interaccions i interdependències.   
 

22/11 L’economia espanyola i els seus desequilibris 
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i Europe G amb el suport de CaixaBank 
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Aquesta sessió farà un balanç de la darrera dècada amb l’objectiu d’ubicar els 
desequilibris financers i de competitivitat acumulats a la llarga expansió 1996–
2007 i que van estar a la base de la doble recessió (2008–2013). En particular, 
tractarà el procés de desendeutament del sector privat i el correlatiu increment 
del públic i, en l’àmbit exterior, el volum de deute exterior, que continua sent 
molt superior al de la resta de grans països de l’Eurozona. 
Conferència a càrrec de  José Luis Escrivá, president de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, seguida per la taula rodona amb la 
presència d’Antón Costas, president de la Fundació Cercle d’Economia, Enric 
Fernández, director corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de 
CaixaBank, Eva Valle, exdirectora de l’Oficina Econòmica del President del 
Govern, i David Vegara, professor associat del Departament d’Economia, 
Finances i Comptabilitat d’ESADE, moderats per Josep Oliver, codirector 
d’EuropeG. 
 

22-24/11 Chinese in Europe: New mobilities and developments 
Organiza: InterAsia con la colaboración de CIDOB 
 

26-27/11 10
th

 SWP-CIDOB Dialogue. Berlín 
Organitza: CIDOB i SWP amb el suport de FES Madrid 
 
The dialogue will discuss central aspects of the European agenda, taking into 
account the domestic scenarios and their influence at the EU level. During the 
seminar, experts from both countries will analyse the forthcoming European 
Elections, Schengen reform and the EU and the geopolitics of the 
Mediterranean. 
 

27/11 Dret a la ciutat, dret a la diferència: Eines i propostes dels governs locals 
per avançar en la seva implementació 

 Organitza: CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la 
Biennal de Pensament. Ciutat Oberta 

 
 Com es pot fer realitat el dret a la ciutat a partir de la diferència? Com es poden 

construir entorns cohesionats? De quina forma es pot modelar una ciutat que 
sigui realment expressió de la mixtura social?  

 Després de dues dècades d’experiències en aquest camp, el seminari es 
proposa fer balanç de l’eficàcia de les eines per fer avançar el dret a la ciutat, 
sobre tot a la llum del creixent avenç de discursos xenòfobs i populistes que 
s’alimenten de la generació d’odi i d’aversió al que és “diferent”. 

 
29/11 Seminari sobre incorporació d’eixos transversals a les propostes de 

cooperació 
Organitza: AMB amb el suport del CIDOB 
 

 
Desembre 
 
14/12  Cloenda del cicle “10 anys de la caiguda de Lehman Brothers”, amb Pablo 

Hernández de Cos, Governador del Banc d’Espanya 
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i Europe G amb el suport de CaixaBank 
 
El 15 de setembre es va complir una dècada de la caiguda de Lehman 
Brothers, emblema d’una crisi financera que, tot i tenir l’origen als Estats Units, 
acabaria afectant el món sencer i en especial la zona euro. Aquest 10è 
aniversari ens permet d’analitzar els factors estructurals de la crisi i l’efectivitat 
de les propostes de reforma del sistema financer que s’han dut a terme des de 
tres perspectives complementàries: la social, l’europea i la de l’economia 
espanyola. 


