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1. El CIDOB el 2019
El CIDOB és un centre de recerca que, basant-se en criteris d’excel·lència i
rellevància, té com a objectiu l’anàlisi de les qüestions globals que afecten les
dinàmiques polítiques, socials i la governança des de l’àmbit internacional al local.
Com a institució independent, reconeguda i amb una àmplia trajectòria històrica, el
CIDOB persegueix l’excel·lència i el rigor de les seves anàlisis, publicacions i
projectes. Pretén ser un instrument útil per a la societat, assegurar l’accés obert al
coneixement i promoure l’estudi dels temes internacionals que afecten la vida diària
dels ciutadans. Així mateix, el CIDOB persegueix la rellevància i l’impacte social de la
seva recerca i acompanya les demandes i la necessitat d’informació internacional de
les institucions públiques, mirant d’incidir en els processos de presa de decisions i
oferint visions alternatives.
El CIDOB també promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb
l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i
tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals. La
innovació en la investigació passa també per l’obertura de noves línies de recerca
d’acord amb les transformacions socials actuals.
Des de Barcelona, el CIDOB analitza la incidència del fet internacional en l’àmbit local,
i la definició i la construcció del fet internacional a partir de l’àmbit local. En les seves
publicacions i activitats es prioritzen la rellevància temàtica i l’anàlisi dels aspectes de
l’agenda internacional que desperten un major interès a Barcelona, Catalunya,
Espanya i Europa.
El CIDOB pretén també mobilitzar un nombre rellevant d’actors socials, apropant-se a
nous públics i treballant en xarxa amb institucions públiques i de la societat civil. El seu
objectiu és seguir sent un centre europeu i internacional de referència en l’estudi de la
política global, però també un punt de trobada i una finestra al món.
Tal com reflecteix el Pla Director 2018-20212, els reptes que es deriven d’un context
internacional en transformació segueixen vigents. Sobre la base dels elements
d’anàlisi del sistema internacional identificats, el CIDOB ha reorganitzat i sistematitzat
les seves línies estratègiques de recerca en línies temàtiques i regionals a partir d’un
treball col·laboratiu de tot l’equip investigador i amb l’objectiu de donar continuïtat a les
prioritats de recerca actuals.
Línies estratègiques de recerca
El CIDOB promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu
de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en
compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals. La innovació en
la recerca passa per l’obertura de noves línies de recerca d’acord amb les
transformacions socials actuals.
Línies de recerca temàtiques:


Geopolítica global i seguretat
Aquesta línia estratègica se centra en l’anàlisi i la prospectiva de les dinàmiques de
cooperació i conflicte, així com en els actors i les institucions amb projecció global.
Posa el focus en la intersecció entre entorns regionals i dinàmiques globals per
analitzar els factors de canvi transnacional i els processos de (re)ordenació global.
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Migracions
La immigració és un element de creixent polarització del debat polític i una de les
principals preocupacions de la ciutadania. El CIDOB aborda les migracions des d’una
triple perspectiva: com a tema de politització dels debats públics, com a objecte de
política pública i en relació amb les seves formes de governança.



Ciutats i metròpolis globals
Les ciutats i les metròpolis han deixat de ser un actor local per esdevenir laboratoris de
solucions globals. En particular, aquesta línia estratègica analitza les ciutats en la
governança global i els reptes socioeconòmics i ambientals de les ciutats.



Desenvolupament sostenible
Aquesta línia estratègica aborda els reptes del desenvolupament de manera holística,
fent balanç dels problemes socioeconòmics subjacents i dels reptes de la governança a
escala local, nacional i internacional, en el marc dels objectius de desenvolupament
sostenible per a la consecució de l’Agenda 2030.

Línies de recerca geogràfiques:


Europa
La Unió Europea (UE) és un referent per a la investigació del CIDOB, tot prenent en
consideració els debats sobre la seva transformació interna i com a actor internacional,
i incorporant la idea que avui el concepte de sobirania ha desbordat la frontera dels
estats per ampliar-se tant en el pla vertical (pertinença a organismes supranacionals i
protagonisme creixent d’entitats subestatals) com horitzontal (incrementant el ventall
d’actors i àmbits de sobirania).



El gran Mediterrani
La perspectiva del CIDOB amplia el centre d’atenció als països del Sahel, l’Iran,
Turquia i els països del Golf i considera tres nivells d’anàlisi —local, regional i global—,
tot centrant-se en dinàmiques de fragmentació, interdependència i periferització. D’altra
banda, s’aborda la reconfiguració de l’ordre regional, la dinàmica canviant en la
configuració d’aliances, la proliferació de focus de conflicte i el solapament de línies de
fractura.



Amèrica Llatina i l’espai atlàntic
El CIDOB analitza els canvis polítics que es produeixen a la regió i els seus efectes,
tant pel que fa a les estratègies de desenvolupament i d’inserció internacional dels
països, com en l’àmbit dels equilibris regionals i la seva translació als organismes de
cooperació i integració regional. El CIDOB proposa també una mirada àmplia a
l’Atlàntic que analitzi els principals canvis i continuïtats en aquest espai des d’una
perspectiva global.



Altres regions d’interès
El CIDOB pretén complir amb la seva vocació de centre de reflexió global i incorporar,
en la seva anàlisi, les dinàmiques presents en altres regions del món. Entre aquestes,
destaquen l’Àfrica subsahariana i el Sahel i Àsia-Pacífic.
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2. ACTIVITATS DE REFERÈNCIA
Les activitats del CIDOB tenen com a objectiu principal vehicular el coneixement
expert en sectors de rellevància com la societat civil, l’acadèmia, l’àmbit empresarial,
els decisors polítics i els mitjans de comunicació. A través de diferents fòrums, l’entitat
té el propòsit de constituir-se en punt de trobada, innovar en els formats i els
mecanismes de transmissió de coneixement i ampliar el públic objectiu de les seves
activitats més enllà de les més de 3.000 persones que passen pel CIDOB cada any.
2.1 War and Peace in the 21st Century ‘Cities as places of refuge and promoters
of peace’
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. Es realitza durant un matí amb la participació d'experts, acadèmics,
intel·lectuals i polítics d'alt nivell. El 2019, la 17a edició del seminari va estar dedicada a
l’important paper de les ciutats en entorns amb conflictes violents, centrant-se en el seu doble
paper com a administradores de la vulnerabilitat i espais de refugi i com a promotores de la
reconstrucció i la pau. El seminari va comptar amb la participació, entre d’altres, de Javier
Solana, Hans Bonte, Helen Clark, Latif Karadag i Jorge Melguizo.
Conference Report War & Peace 2019
Series of videos ‘Cities as places of refuge and promoters of peace’
Socis: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ajuntament de Barcelona
Finançament: Obra Social ”la Caixa”
Participants: 132

‘Cities as places of refuge and promoters of peace’, Palau de Pedralbes, 19 de gener de 2019
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2.2 Esmorzars CIDOB
Amb el seu fòrum de Esmorzars, el CIDOB participa en les discussions actuals sobre afers
internacionals i europeus des d’una perspectiva de Barcelona. Com a grup d’experts líder a
Europa, el CIDOB fomenta debats dinàmics i inclusius sobre afers globals i el futur de la Unió
Europea, involucrant a les parts interessades rellevants en les àrees de coneixement, la
formulació de polítiques i la societat en general.
Els esmorzars del CIDOB tenen com a objectiu desenvolupar el pensament i l’opinió crítica i
oferir noves idees i direcció per a la futura formulació de polítiques en la governança local,
nacional i europea. Des del setembre de 2001, s’han organitzat esmorzars de treball diaris, que
alberguen fins a cent persones a la nostra sala de conferències. A cada sessió (de fins a dues
hores) es convida a una figura destacada o expert en assumptes internacionals a fer una
presentació, seguida d'un debat obert amb l'audiència.
El públic està format per representants seleccionats d’alt perfil d’institucions clau de Barcelona,
inclosa l’administració, els partits polítics, les universitats, els instituts de recerca, les empreses
i els mitjans de comunicació.
Finançament: Obra Social ”la Caixa”
Participants: 306









Esmorzar CIDOB amb Christos Stylianides, Comissari Europeu d’Ajuda
Humanitària i Gestió de Crisis, “Una Europa que protegeix: enfortint la protecció
civil de la UE davant els desastres naturals”, 11 de febrer.
Esmorzar CIDOB amb Nasser Kamel, secretari general de la Unió per la
Mediterrània, “Les relacions euromediterrànies: 25 anys del Procés de
Barcelona”, 9 de maig.
Esmorzar CIDOB amb Jaume Duch, portaveu i director general de Comunicació
del Parlament Europeu, “El nou Parlament i el context europeu actual”, 4 de juny.
Esmorzar CIDOB amb Ignacio Escolar, director d’eldiario.es, i Josep
Ramoneda, director de l’Escola Europea d’Humanitats, “Comunicar i debatre la
realitat internacional: transformacions globals i europees”, 27 de novembre
Esmorzar CIDOB amb Cecilia Malmström, comissària europea de Comerç.
“Trade for all: La política comercial adaptada als desafiaments del segle XXI” 29
de novembre.

Esmorzar CIDOB amb Jaume Duch, Sala Maragall
CIDOB, Barcelona, 4 de juny
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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 -dirigides a un públic ampli- fan
referència a la realitat més punyent de moment.
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari
Finançament: Obra Social ”la Caixa”
Participants: 431









Cicle: “Què passa al món?” L’estratègia japonesa envers l’ascens de la Xina.
9 de gener.
Cicle: “Què passa al món?” En defensa de l’habitatge a Europa. 7 de febrer.
“What is going on in the world?” Disinformation vs Common Interest: Agenda
2030 in the Context of the Contemporary Public Debate. 14 de febrer.
Cicle: “Què passa al món?” África: la fugida cap a Europa. 8 d’abril.
“What is going on in the world?” Countering or Preventing Violent Extremism?
The Difference Between CVE and PVE and Why it Matters. 15 de maig.
Cicle: “Què passa al món?” L’Europa dels extrems: nacionalisme, populisme i
crisi de la democràcia liberal. 20 de maig.
Cicle: “Què passa al món?” El Ciberleviatan i el col·lapse de la civilització
democràtica i liberal davant la revolució digital. 12 de juny.
Cicle: “Què passa al món?” Les cinc falles de la República Índia. 5 de
setembre.

Cicle: “Què passa al món?” El Ciberleviatan i el col·lapse de la civilització democràtica i liberal davant la
revolució digital. Sala Maragall, CIDOB. Barcelona, 12 de juny.
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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: 158










CIDOB In conversation with Rabah Arezki, Chief Economist for Middle East
and North Africa Region at the World Bank, “The economic and social
transformation of the Middle East and North Africa”, 17 de gener.
CIDOB In conversation amb Gian Luca Gardini, Mario Torres Jarrín i Anna
Ayuso, “El multilateralisme i l’interregionalisme com a dic de contenció davant
Trump i Bolsonaro”, 4 de febrer.
CIDOB In conversation amb Enrique Berruga Filloy, ambaixador de Mèxic
davant les Nacions Unides (2003-2007), “Qui pagarà pel mur?”, 25 de
setembre.
CIDOB In conversation amb Natalia Olson-Urtecho, cofundadora i directora
d’innovació de The Disruptive Factory i directora d’operacions de
RadicalxChange, “Tecnologia, poder i relacions internacionals. Quines
oportunitats per als ciutadans?”, 3 d’octubre.
CIDOB In conversation with David Scott FitzGerald, Theodore E. Gildred
Chair in U.S.-Mexican Relations, Professor of Sociology and Co-Director of the
Center for Comparative Immigration Studies at the University of California,
“Refuge beyond Reach: How Rich Democracies Repel Asylum Seekers”, 23
d’octubre.

CIDOB In conversation with Rabah Arezki.
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 17 de gener.

El 2019, el CIDOB ha dut a terme un total de 57 actes, tant en la seva pròpia seu
com en col·laboració amb altres institucions, que han comptat amb un total de
3.184 assistents (un increment del 21,9% respecte a l’any anterior).
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3. PROJECTES DE RECERCA
3.1 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: Barcelona Centre for International Affairs (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)

El 6 de març de 2019, i després de tres anys de treball, el projecte MENARA va presentar els
resultats de la seva recerca durant la conferència L’Orient Mitjà i la UE: Noves realitats,
noves polítiques que va tenir lloc a Egmont Palace (Brussel·les).
L’acte, que va reunir més de 200 experts i decisors polítics, va comptar amb l’Alta Representant
de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió
Europea, Federica Mogherini.
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El projecte MENARA ha reunit 14 centres de recerca de la UE, Turquia, el Magreb, el Mashreq i
el Golf. El projecte ha analitzat els canvis geopolítics a l’Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica, la
polarització a nivell nacional, la fragmentació i el conflicte a nivell regional i l’augment del
nombre d’actors globals que intervenen en aquesta regió en particular. Així mateix, ha realitzat
nombroses missions de recerca (en països com Síria, Líbia i l’Iraq), al voltant de 300
entrevistes personals, una enquesta Delphi amb 71 experts, 3 focus group (Brussel·les, Rabat i
Beirut) i 2 reunions amb stakeholders (Istanbul i Roma).

“L’Orient Mitjà i la UE: Noves realitats, noves polítiques”
6 de març de 2019, Egmont Palace, Brussel·les

“L’Orient Mitjà i la UE: Noves realitats, noves polítiques”
6 de març de 2019, Egmont Palace, Brussel·les
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3.2 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:
















Coordinador del projecte: University of Cologne
Coordinador científic: Istituto Affari Internazionali (IAI)
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)
American University in Cairo (AUC)
Sabanci University
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3.3 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 (IAI)
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 (IPAG)
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone (FIERI)
Universite Moulay Ismail
Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies
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3.4 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 el 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)
El maig de 2019, el CIDOB ha publicat l’Informe Nacional per a Espanya, NIEM 2018 “Sobre
els sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional”, que posa de manifest que el
sistema d’asil espanyol no ha sabut respondre de manera ràpida i eficaç a la nova realitat
migratòria. Es pot consultar l'informe “The European benchmark for refugée integration: A
comparative analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU
countries” aquí.
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3.5 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.
Partners:














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)

In May 2019, the event Foreign Policy in Europe’s Borderlands was held in Carnegie
Europe, in the framework of the Horizon 2020 EU-LISTCO Project. The debate featured
remarks by Heather Grabbe, director of the Open Society European Policy Institute, Pol
Morillas, director of the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Thomas Risse,
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professor of International Relations at the Freie Universität Berlin and Judy Dempsey,
nonresident senior fellow at Carnegie Europe and editor-in-chief of the Strategic Europe blog.

“Foreign Policy in Europe’s Borderlands”
15 de mayo de 2019, Carnegie Europe, Bruselas
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3.6 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 policymaking, 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.
Partners:
 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)
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3.7 Mercator European Dialogue
El Mercator European Dialogue és una xarxa de més de
150 parlamentaris de més de 20 Estats membres de la
Unió Europea. La xarxa es reuneix dos cops l'any en
diferents ciutats europees i els seus membres participen en
activitats regulars, multilaterals i temàtiques.
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
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3.8 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, elCIDOB és el 'coun’try 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
Expertos independientes en: Dinamarca; Hungría; Luxemburgo; Países Bajos y Suecia
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3.9 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 del 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
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3.10 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.
Partners:
 Coordinator: 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)
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3.11 Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network
El Foro Europa Cuba és un consorci d’institucions creat per
enfortir les relacions de la Unió Europea amb Cuba i promoure
una agenda de cooperació conjunta.

La Xarxa Jean Monnet del Foro Europa-Cuba aborda, des d’una perspectiva acadèmica, els
processos de reforma en curs (econòmica, política, social i institucional) a l’illa, necessaris per a
la seva inserció global, regional i interregional. El projecte pretén així contribuir a dinamitzar la
nova etapa de compromís constructiu en les relacions entre Cuba i la Unió Europea (UE)
després de la signatura de l’Acord de Diàleg Polític i Cooperació (PDCA) el desembre de 2016.
Amb el PDCA, la UE es converteix en un soci privilegiat per a Cuba que està disposat a
cooperar en el procés de reforma i a acompanyar el país en la seva nova fase d'obertura i
canvi, iniciada durant el govern de Raúl Castro i continuada pel seu successor Miguel DíazCanel. L’acord permetrà una major integració de Cuba en les relacions UE-Carib i en els
programes regionals de l’Associació Estratègica UE-CELAC (Comunitat d’Estats
Llatinoamericans i Caribenys). El Pla de treball triennal està dividit en tres blocs temàtics que
es desenvoluparan a través de la recerca conjunta i multidisciplinar:
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.
1) El primer any s’analitzarà la cooperació per a les reformes econòmiques i el
desenvolupament sostenible.
2) El segon any es tractarà la cooperació per a la reforma institucional i les polítiques socials.
3) El tercer any s’aprofundirà sobre la cooperació interregional i inserció global.
Per a cadascun dels blocs s’organitzarà un seminari internacional que se celebraran
successivament a l’Havana, Hamburg i Barcelona. S’elaboraran un conjunt de working papers
acadèmics, policy papers i un llibre sobre cadascun dels tres temes.
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)
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3.12 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
Middle East Technical University
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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

3.13 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)
Carnegie Europe
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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)

3.14 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.

3.15 «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.
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3.16 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”

3.17 La diáspora paquistaní en 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.
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.
Després de mesos de recerca i un viatge al Pakistan, el CIDOB i Revista 5W han llançat
l’especial multimèdia “Barcelona-Pakistan-Barcelona”. Tres cròniques de llarga distància
sobre la comunitat pakistanesa a Barcelona, vídeos i fotografies per descobrir les seves
històries de migració, els seus anhels i la seva lluita.

Barcelona-Pakistan-Barcelona
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4. PUBLICACIONS CIDOB
En les seves publicacions, el CIDOB combina les de caràcter divulgatiu-analític, les
acadèmiques-culturals i les pròpies d’un think tank. Entre les primeres destaquen
l’Anuario Internacional CIDOB i les Monografies CIDOB. Les publicacions
acadèmiques-culturals inclouen la Revista CIDOB d’Afers Internacionals i l’Anuario
CIDOB de la Inmigración. I les publicacions pròpies d’un think tank inclouen Notes
Internacionals CIDOB, Opinion CIDOB, CIDOB Report i CIDOB Briefings.
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.
L’Anuario Internacional CIDOB ofereix una exhaustiva anàlisi de l’agenda internacional el
2019 per apropar al gran públic el coneixement expert sobre la política global i les relacions
internacionals. Entre els temes abordats en aquesta edició destaquen l’abast de la marea
populista i de les seves causes, l’augment de les desigualtats econòmiques, la transformació
dels patrons demogràfics, el fenomen de les ciutats refugi i l’ús de la desinformació com a eina
de desestabilització política -i els mecanismes per fer-li front-, així com dels estats que, com
Rússia, han convertit la desinformació en una estratègia d’ingerència externa.
En la seva 29ª edició i coincidint amb el 60è aniversari de la Revolució, l’Anuari dedica el seu
Perfil de País a Cuba, un país que es debat entre la reforma i la continuïtat.

Anuario Internacional CIDOB 2019
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El 25 de juny de 2019, va tenir lloc a la seu del CIDOB la presentació de l’Anuario Internacional
2019. L'acte, al què van acudir més d'un centenar de persones, va comptar, entre d'altres, amb
la participació del secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib,
Juan Pablo de Laiglesia, del degà de l'Escola d'Afers Globals i Públics de l'Institut Empresa,
Manuel Muñiz, i de l'escriptor i periodista cubà, Leonardo Padura.

Presentació Anuario Internacional CIDOB
25 de juny de 2019, Sala Jordi Maragall

Presentació Anuari Internacional CIDOB
25 de juny de 2019, Sala Jordi Maragall

Mitjans de comunicació com La Vanguardia, RNE, TV3, Cadena Ser o el Diari Ara s'han fet
ressò de la presentació de l'Anuario Internacional CIDOB 2019 i han entrevistat als participants
en la mateixa.
Aquest any, a més, el CIDOB ha elaborat un booktrailer per a la difusió dels continguts de
l'Anuario.
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4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración
L’Anuario CIDOB de la Inmigración és una publicació d'anàlisi i de balanç editada pel CIDOB
des de l'any 2007. A partir d'una perspectiva multi i interdisciplinar, analitza les principals
característiques i tendències de la immigració i les polítiques d'immigració a Espanya, en el
context europeu i internacional.
L’Anuario CIDOB de la Immigració 2018 vol destacar la instal·lació de la immigració i l'asil al
centre de l'arena política social i mediàtica a Europa i als Estats Units. Això ha portat, entre
altres qüestions, a una hiperpolitització negativa del fenomen en les dues regions, precisament
dos dels majors receptors d'immigració al món, i on les forces d'extrema dreta i populistes -que
fan del rebuig a la immigració la seva principal bandera- segueixen ampliant els seus suports.
L'agitació política contra la immigració que practiquen aquests partits està repercutint de
manera directa en les polítiques d'immigració i d'asil dels tots els governs, inclosos aquells que
a priori es definien com a progressistes a l'respecte. L'adopció de polítiques restrictives i hostils
cap al fenomen és avui la regla.
Aquesta onzena edició de l’Anuario CIDOB de la Inmigración compta amb la col·laboració de
“la Caixa”, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Ministeri d'Afers
Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
El 6 de febrer de 2019, la seu de CaixaForum Madrid va acollir la presentació de l’Anuario
CIDOB de la Inmigración 2018 «Inmigración y asilo, en el centro de la arena política» amb
un acte obert al públic celebrat entre les 9.30h i les 11.15h, que va comptar amb la participació
de la secretària d'Estat de Migracions, Consuelo Rumí.

Presentació Anuario CIDOB de la Inmigración,
6 de febrer de 2019, CaixaForum Madrid

Com cada any, l’Anuario CIDOB de la Inmigración va ser presentat en una roda de premsa
celebrada abans de l'inici de l'acte públic, a la qual es van acreditar 17 mitjans de comunicació
d'abast nacional com El País, ABC, TVE, El Confidencial, Cadena Ser o RNE.
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4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals
Creada el 1982, Revista CIDOB d’afers internacionals és una publicació cultural/acadèmica
quadrimestral de relacions internacionals. Pionera en l'àmbit hispanoparlant, ofereix al lector
una anàlisi en profunditat dels temes internacionals des de diferents punts de vista i
perspectives, combinant informació i anàlisi. Tots els números són un monogràfic coordinat per
un expert. La publicació està dirigida a la comunitat acadèmica i al públic interessat i/o implicat
en general: actors polítics, econòmics i socials, del món associatiu i de les ONGD, empresarial,
etc.
De caràcter multidisciplinari i transversal, la seva missió és difondre i promoure la recerca, el
debat i la reflexió en l’àmbit de les relacions internacionals i el desenvolupament a Espanya i
Amèrica Llatina, principalment, però també a altres àrees geogràfiques com poden ser altres
països europeus i mediterranis, així com d'Amèrica del Nord i l’Àsia. Els articles publicats estan
indexats i resumits en les principals bases de dades i plataformes de continguts en ciències
socials. És membre d'ARCE (Associació de Revistes Culturals d'Espanya) i JSTOR (Journal
Storage), l'arxiu acadèmic interdisciplinari d’ITHAKA.
La construcción de la paz: Colombia como espejo internacional Nº121 (abril)
Espacio fronterizo: producción securitaria, vivencia e (in)movilidad Nº122 (setembre)
Las ciudades en la era de la globalización: municipalismo internacional y derecho a la
ciudad Nº123 (desembre)

4.4 Notes Internacionals CIDOB
Aquesta publicació en línia aborda esdeveniments mundials actuals amb l'enfocament d'una
anàlisi expert orientat a la política. Aporta idees i reflexions que ajudaran a el lector a analitzar i
entendre millor algunes qüestions de la realitat internacional especialment complexes.
En 2019, s'han publicat un total de 13 Notes Internacionals i les seves consultes han augmentat
un 87,5% (287.795 visites el 2019 respecte a les 153.545 de 2018).
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4.5 Opinion CIDOB
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.
En 2019, s'han publicat un total de 44 Opinions i les seves consultes han augmentat un 33%
(62.159 visites el 2019 respecte les 49.902 visites de 2018).

4.6 CIDOB Policy Brief
Informes executius que realitzen un diagnòstic sobre un tema concret, identifiquen bones
pràctiques i formulen recomanacions polítiques. Així mateix, recull entrevistes amb
personalitats rellevants de l'àmbit internacional.
Where Next with Promoting Policy Coherence Under the 2030 Agenda?
Data de publicació: 04/2019
Autor: James Mackie, Senior Adviser EU Development Policy, ECDPM
Promoting the Right to Housing at EU Level
Data de publicació: 05/2019
Autor: Lorenzo Vidal, Researcher, CIDOB
Remunicipalisation of Local Energy Provision: The Role of Cities and Bottom-up
Initiatives
Data de publicació: 05/2019
Autors: Dario Quadri Ilkhani, Research Assistant, CIDOB and Eckart Woertz, Senior
Researcher CIDOB
Políticas de vivienda público-cooperativas: una perspectiva internacional comparada
Data de publicació: 10/2019
Autors: Carles Baiges, arquitecto, Lacol; Mara Ferreri, investigadora de IGOP-UAB i Lorenzo
Vidal, investigador, CIDOB
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4.7 CIDOB Report
Treball col·laboratiu dels investigadors del CIDOB l'objectiu és l'anàlisi d'un tema concret de
l'actualitat internacional des de diferents punts de vista.
¿Politización o polarización? La transformación de la Unión Europea ante el nuevo ciclo
político
Data de publicació: 05/2019
Coordinadora: Carme Colomina

La difusió d'aquest CIDOB Report es va realitzar a través d'un microsite especial dedicat a les
eleccions europees, a través del qual es van aconseguir 5.760 visites en un mes.

www.dossiers.cidob.org/eleccioneseuropeas

El 17 de maig es va dur a terme una presentació als mitjans de comunicació d'aquest CIDOB
Report durant la qual Pol Morillas, director del CIDOB, i Carme Colomina, investigadora del
CIDOB i coordinadora d'aquesta publicació, van examinar al costat d'alguns dels autors els
debats i desafiaments que marcaran el nou cicle polític.

Presentació del CIDOB Report “¿Politización o polarización?”, 17 de maig de 2019, CIDOB
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Hiperliderazgos
Data de publicació: 06/2019
Coordinadors: Antoni Gutiérrez-Rubi i Pol Morillas

El 13 de juny la Fàbrica Lehmann va acollir l'acte de presentació de la publicació
Hiperliderazgos, en què el CIDOB i Ideograma han unit les seves forces per oferir una anàlisi
completa d'aquesta manera personalista i carismàtica d'exercir el lideratge, abordant tant els
factors polítics com els comunicatius subjacents al fenomen. Pol Morillas, director del CIDOB, i
Jaume Ríos, consultor d'Ideograma, van ser els encarregats de presentar aquesta publicació
que s'emmarca en el conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions el passat mes
de gener. Tot seguit, l'assagista José María Lassalle i l'investigador del CIDOB Jordi Quero,
autors de la introducció, van definir i van desgranar les característiques de l'hiperlíder en un
acte moderat per la periodista de Catalunya Ràdio, Cèlia Cernadas, que també va comptar
amb la participació de les periodistes Rosa Massagué (Política & Prosa) i Isabel Galí (TV3).

Hiperlideratges, el gir personalista del poder, 13 de juny, Fàbrica Lehmann
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4.8 Monografies
Edició en format llibre del contingut de diferents recerques, seminaris, debats i tallers de
reflexió organitzats pel CIDOB.
El 2019 s’han consultat 20.916 articles pertanyents a les monografies, un 65,3% més que l’any
anterior, quan se’n van consultar 12.654.

El Sahel de las gentes: más allá del síndrome de la
seguridad
Data de publicació: 03/2019
Editors: Albert Roca i Oriol Puig

Repensando el ecosistema de redes internacionales
de ciudades. Retos y oportunidades
Data de publicació: 04/2019
Coordinadors: Agustí Fernández de Losada i Hannah
Abdullah

Futuros urbanos: modelos alternativos para las
ciudades globales
Data de publicació: 05/2019
Coordinadors: Eva Garcia Chueca i Lorenzo Vidal

Las ciudades en la política mundial. Respuestas
locales a retos globales
Data de publicació: 09/2019
Editora: Hannah Abdullah
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Ampliando derechos urbanos. Igualdad y diversidad
en la ciudad
Data de publicació: 12/2019
Coordinadors: Eva Garcia-Chueca y Lorenzo Vidal

4.9 Biografies de Líders Polítics
Biografies de Líders Polítics 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 993 biografies.

www.cidob.org
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5. Difusió CIDOB
Juntament amb les seves activitats i publicacions periòdiques, el CIDOB té com a
objectiu innovar en els formats de comunicació i en els focus d’anàlisi. En formats, el
CIDOB ha posat en marxa el 2019 els Microsites, com a evolució dels Dossiers
CIDOB, en els quals es recopilen una sèrie de recursos (articles acadèmics, de
premsa, vídeos, agenda d’activitats, cronologies, biografies, infografies, taules
comparatives, entre d’altres) sobre diferents temes de l’actualitat internacional. Tot el
seu contingut és obert i enllaça amb la web del CIDOB. El 2019, les visites a la web
institucional han augmentat en més d’un 60%, des d’un total aproximat d’1 milió de
visites el 2018 a 1,6 milions el 2019.
La institució manté la seva aposta per CIDOB Infographics, continguts gràfics i visuals
generats en el marc dels nostres projectes de recerca i publicacions. També produeix
CIDOB Voices, una sèrie de vídeos curts en què diferents personalitats i experts
opinen sobre un mateix aspecte de l’agenda internacional, en no més de cinc minuts, i
que ofereixen una anàlisi plural i multidisciplinar que es comunica a través de les
xarxes socials, pàgina web i canal de Youtube.
5.1 Web
El nombre de visites a la pàgina web del CIDOB el 2019 ha augmentat prop d’un 83% respecte
l’any 2018. D’aquesta manera, s’han assolit 1.377.799 visites enfront les 753.419 de l’any
anterior. Entre el 27 de maig i el 29 de maig es van aconseguir més de 9.000 visites diàries a la
web del CIDOB (coincidint amb el llançament del microsite sobre les eleccions europees).
Durant els dotze mesos de 2019, les consultes s’han situat sempre per sobre de les de 2018,
La procedència de les visites continua presentant el mateix patró: Espanya i Amèrica Llatina
són els principals aportadors de consultes a la web. Cal destacar que les visites des d’Espanya
han augmentat un 43% respecte l’any 2018 i que les procedents dels Estats Units ho han fet un
89%.
D’altra banda, les visites des dels principals països europeus han augmentat. Concretament
des del Regne Unit un 117% (18.643), des de França un 126% (17.630), des d’Alemanya un
59% (8.043 visites) i des de Bèlgica un 30% (3.919 visites). Cal destacar també especialment
les visites des de l’Índia que han augmentat un 197% (10.754 visites) i des de Cuba que ho han
fet en un 113%. Com l’any passat, el país al qual es dedica l’Anuari Internacional CIDOB aporta
un major nombre de visites durant l’any vigent.

www.cidob.org
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5.2 Mitjans de comunicació
El 2019, el CIDOB ha ampliat notablement la seva presència i visibilitat als mitjans de
comunicació, assolint 34 impactes mensuals (respecte els 27 el 2018), a través d’anàlisis dels
investigadors del CIDOB, publicació d’articles d'opinió, reproducció de contingut original del
CIDOB i col·laboracions periòdiques amb mitjans com la Cadena Ser o Agenda Pública.

5.3 Carta Internacional CIDOB
El CIDOB publica butlletins mensuals en català, castellà i anglès com a mitjà de difusió de la
seva activitat. En funció de l’actualitat internacional, es realitzen enviaments especials centrats
en una temàtica específica.
Tenint en compte les tres versions de la Carta Internacional (català, castellà i anglès), durant el
2019 han rebut el newsletter de CIDOB un total de 4.357 subscriptors.
Carta Internacional, català: 1.886 subscriptors
Carta Internacional, castellà: 1.888 subscriptors
In Focus, anglès: 583 subscriptors
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5.4 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: 9.664 seguidors
Twitter: 23.613 seguidors
Youtube: 48.599 visualitzacions
Instagram: 716 seguidors
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ANNEX I
ACTIVITATS REALITZADES 2019

Gener
09/01

Cicle “Què passa al món?” L’estratègia japonesa envers l’ascens
de la Xina
Organitza: CIDOB, Fundació Japó i Universitat de Barcelona
La política exterior del Japó s’ha vist profundament afectada pels canvis
en l’entorn tant internacional com domèstic. Un dels temes més urgents
per al Japó és l’ascens de la Xina. Des dels anys 90, el Japó ha
dissenyat una estratègia davant d’aquest ascens que ha estat descrita
per alguns especialistes com una estratègia hedging. Una resposta que
conserva elements de confrontació indirecta envers la Xina, sense
renunciar als beneficis econòmics que el Japó aconsegueix de la seva
relació amb el seu veí. Podrà el Japó mantenir aquesta relació ambigua
durant molt de temps?
Diàleg entre Richard Samuels, director del Center for International
Studies del MIT, i Juichi Inada, professor de Política Econòmica
Internacional a la Universitat de Senshu, presentat i moderat per Àngels
Pelegrín, professora de la Universitat de Barcelona-IEB, i Lluc López i
Vidal, professor de la Universitat Oberta de Catalunya.

11/01

Presentació “Informe sobre polítiques de prevenció de
l'extremisme violent. Experiències locals des d'una perspectiva
europea”
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona

17/01

CIDOB In conversation with Rabah Arezki “The economic and
social transformation of the Middle East and North Africa”
Organitza: CIDOB
In this new edition of CIDOB In conversation with, Rabah Arezki, Chief
Economist for Middle East and North Africa at the World Bank, will
analyse where the region stands economically and socially.
Rabah Arezki was the Chief of the Commodities Unit in the Research
Department at the International Monetary Fund. He also was a senior
fellow at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government, a
non-resident fellow at the Brookings Institution, an external research
associate at the University of Oxford, a resource person for the African
Economic Research Consortium and a research fellow at the Economic
Research Forum.

19/01

War&Peace in the 21st Century: Cities as places of refuge and
promoters of peace
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració
d’ESADEgeo i el suport d’Obra Social “la Caixa”
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Cities stand in the frontline when it comes to responding to violent
conflict, ranging from local, national and international wars to everyday
violence. They are the first to feel the impact of these conflicts and to
mitigate their consequences. Having become experts in formulating and
implementing resilience strategies that minimize vulnerability in highly
complex conflict scenarios, cities often act as places of refuge and
safety. Yet, beyond their capacity to manage violent conflict, cities are
also key drivers of peace-building processes and conflict prevention.
They promote post-conflict reconstruction and formulate reconciliation
initiatives between alienated local cultural groups or nations as in the
case of French-German town twinning after World War II. More
fundamentally, with their proximity to citizens, municipal governments
are well positioned to address the structural causes underlying violent
conflict and to mediate in situations of emerging tensions. This edition of
War & Peace reflects on the important role of cities in violent conflict,
focusing on their double role as, on the one hand, managers of
vulnerability and places of refuge and, on the other, promoters of
reconstruction and peace.
22/01

Cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?” Solidaritat,
més enllà de la identitat
Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB
Els processos globals enforteixen o debiliten les solidaritats? En aquest
món global transnacional, allò local és nostàlgia o condició?
Diàleg entre Paula Meneses, professora i investigadora del Centre
d’Estudis Socials de la Universitat de Coïmbra, i Josep Ramoneda,
periodista i filòsof, director de la revista La Maleta de Portbou i de
l’Escola Europea d’Humanitats de Barcelona. Modera Jordi Moreras,
investigador sènior associat del CIDOB.

28/01

Kick-off meeting EU IDEA. Roma
Organitza: IAI amb la col·laboració dels membres del consorci del
projecte EU IDEA

29/01

CIDOB-IAI meeting. Roma
Organitza: CIDOB i IAI

31/01

El paper dels think tanks com a generadors d’idees polítiques
Organitza: CIDOB
La Universitat de Pennsilvània presentarà el seu Índex Global Go To
Think Tank 2018, dirigit per James G. McGann, el 31 de gener de 2019.
Aquest Índex classifica els principals think tanks mundials en diferents
categories i està dissenyat per identificar els centres d’excel·lència en
les principals àrees de recerca sobre polítiques públiques i a cada regió
del món.
Amb motiu del llançament de l’Índex, i per la nostra col·laboració amb
aquesta iniciativa, el CIDOB organitza una sessió de discussió sobre el
paper dels think tanks com a generadors d’idees davant la transformació
política i la desinformació en la nostra societat. Paral·lelament, tindran
lloc una sèrie d’esdeveniments coordinats en més de 100 organitzacions
internacionals i ONGs amb l’objectiu de destacar la importància del
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paper que exerceixen els think tanks en els governs i les societats civils
d’arreu del món.

Febrer
01/02

Cicle “Europa i el món: una mirada des del Parlament Europeu”
Radicalització, desradicalització i seguretat ciutadana
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Diàleg entre l’eurodiputat Javier Nart, vicepresident del grup de
l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE) i membre titular
de la comissió d’Afers Exteriors i de la subcomissió de Seguretat i
Defensa, i l’investigador del CIDOB Moussa Bourekba. l debat estarà
moderat per la periodista de TV3 Fàtima Llambrich.

01-03/02

Mercator European Dialogue a Roma: Europe: is the system
broken?
Organitza: Mercator, GMF, CIDOB, IAI, ELIAMEP i King Baudouin
Foundation

04/02

CIDOB In conversation amb Gian Luca Gardini, Mario Torres Jarrín
i Anna Ayuso “El multilateralisme i l’interregionalisme com a dic de
contenció davant Trump i Bolsonaro”
Organitza: CIDOB
Europa i l’Amèrica Llatina han desenvolupat durant dècades una
estratègia d’inserció internacional que es recolza en el regionalisme i el
interregionalisme com a instruments que contribueixen a la governança
global. Durant l’última dècada, les tensions sorgides en els processos
d’integració regional a les dues regions, inclòs el Brexit o la crisi
d’UNASUR, així com l’unilateralisme de Trump i la seva aliança amb
Bolsonaro o la puixança de la Xina a l’arena internacional, conviden a
reflexionar sobre els avantatges i els inconvenients de
l’interregionalisme i la seva capacitat d’adaptar-se al nou context
internacional.
Gian Luca Gardini, un dels coordinadors del llibre “Interregionalism and
the Americas” (2018) juntament amb Simon Koschut i Andreas Falke,
dialogarà amb Anna Ayuso, investigadora sènior del CIDOB, i Mario
Torres Jarrín, director de l’Institut Europeu d’Estudis Internacionals
d’Estocolm, en aquesta sessió moderada per Eduard Soler,
investigador sènior del CIDOB.

06/02

“Inmigración y asilo, en el centro de la arena política” Presentació
Anuario CIDOB de la Inmigración 2018. Madrid
Organitza: CIDOB amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i la
Diputació de Barcelona
L’edició 2018 de l’Anuario CIDOB de la Inmigración destaca la
instal·lació de la immigració i l’asil al centre de l’arena política i social a
Europa i als Estats Units. Això ha portat, entre d’altres qüestions, a una
hiperpolitizació negativa del fenomen a les dues regions, precisament
dos de les principals receptores d’immigració al món, i on les forces
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d’extrema dreta i populistes -que fan del rebuig a la immigració la seva
principal bandera- segueixen ampliant els seus suports.
Isabel Fuentes, directora de CaixaForum, Pol Morillas, director de
CIDOB, i Consuelo Rumí, secretària d’Estat de Migracions, donaran la
benvinguda a la presentació de l’edició 2018 de l’Anuario CIDOB de la
Inmigración, que comptarà amb la intervenció dels directors científics
de la publicació -Joaquín Arango, Ramón Mahía, David Moya y Elena
Sánchez-Montijano.
07/02

Cicle “Què passa al món?” En defensa de l’habitatge a Europa,
amb David Madden
Organitza: CIDOB con la colaboración de Capitán Swing y Oh! Books
Eventos
L’accés a un habitatge adequat esdevé cada vegada més difícil per a la
major part dels residents de les grans urbs contemporànies. Cada ciutat
té les seves particularitats, però aquesta és una tendència mundial que
la majoria comparteix i que està arrelada en les condicions polítiques i
econòmiques predominants a escala internacional que configuren la
provisió d’habitatge. Quins processos globals estan darrere de les
nostres problemàtiques d’habitatge locals? Com fer-los front?
Per analitzar les diferents escales a través de les quals s’articulen els
problemes i les solucions al voltant de l’habitatge, el CIDOB organitza
aquest diàleg entre David Madden, sociòleg de la London School of
Economics i coautor del llibre “En Defensa de la Vivienda” (2018), i
Sorcha Edwards, secretària general de Housing Europe, la Federació
Europea d’Habitatges Públics, Cooperatius i Socials. La conversa serà
moderada per Lorenzo Vidal, investigador del Programa Ciutats
Globals del CIDOB.

11/02

Esmorzar CIDOB amb Christos Stylianides, European
Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management
Organitza: CIDOB
El proper 11 de febrer, tindrà lloc un nou Esmorzar CIDOB que
comptarà amb la intervenció de Christos Stylianides, Comissari
Europeu d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisis, com a convidat
especial.
Només el 2017, més de 200 persones van morir a causa de desastres
naturals a Europa i més d’un milió d’hectàrees de bosc van ser
destruïdes. “Les tragèdies dels darrers anys han posat de manifest que
el nostre sistema actual de resposta a desastres ha arribat als seus
límits en el seu format voluntari existent. Els reptes que afrontem han
evolucionat, i així ho hem de fer nosaltres. Es tracta d’una qüestió de
solidaritat i de responsabilitat compartida a tots els nivells” va dir
Christos Stylianides durant la presentació de rescEU, un nou sistema
europeu per fer front als desastres naturals. Aquesta proposta és una
part central de l’agenda del president Juncker d’una Europa que
protegeix i sorgeix a la llum de desastres naturals cada cop més
complexos i freqüents que han afectat greument a nombrosos països
europeus en els últims anys. Un aspecte clau de la proposta és la
creació d’una reserva a nivell europeu de capacitats de protecció civil,
com avions de lluita forestal aèria, bombes d’aigua especials, rescat i
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cerca urbana i hospitals de campanya i equips mèdics d’emergència.
Aquestes mesures complementaran els actius nacionals i seran
gestionades per la Comissió Europea per donar suport als països
afectats per desastres com ara inundacions, incendis forestals,
terratrèmols i epidèmies.
12/02

Tendències globals i reptes estratègics a la Mediterrània. MedCat
Days
Organitza: CIDOB amb el suport del Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
Aquest seminari, en el marc del Fòrum Catalunya Mediterrània impulsat
per la Generalitat de Catalunya, forma part de l´Estratègia Mediterrània
“MedCat 2030”, en fase d’elaboració, i del Pla d´Acció MedCat 20192022. El títol “Cap a Barcelona +25” evoca els 25 anys de la conferència
de Barcelona i, per tant, forma part d’un treball preparatori de la
celebració dels vint-i-cinc anys de la Declaració de Barcelona i mostra
un compromís amb l´esperit que la va impulsar.
En aquesta sessió es reunirà a un grup d’experts i es seguirà un marc
de discussió estructurat en tres nivells: (1) identificació de les principals
tendències globals en àmbits clau (2) valoració del seu impacte i
manifestació en l’espai mediterrani i (3) l’impacte sobre Catalunya i el
marge d’incidència d’aquesta. Per tant, en aquest exercici de
prospectiva es valoraran riscos i oportunitats a la regió però també es
perfilaran prioritats, recomanacions i instruments.

14/02

“What is going on in the world?” Disinformation vs Common
Interest: Agenda 2030 in the Context of the Contemporary Public
Debate
Organitza: CIDOB, ISGlobal i Graduate Institute Geneva - Global
Health Centre
As public and policy communicators, most of us struggle on daily basis
with the difficulties of promoting an informed public debate on
sustainable development and other relevant public-interest issues.
Disinformation, fake news or simple accumulation of messages makes it
difficult to foster public conversations on issues that require our urgent
attention. Using global health, climate and migration examples, this
session will address this challenge and the potential solutions to
overcome it.
Debate between Ambassador for Global Health Nora Kronig-Romero,
Vice-Director and Head of the Division of International Affairs of the
Swiss Federal Office of Public Health, Anna Ayuso, Senior Research
Fellow at CIDOB, and Gonzalo Fanjul, Director of Research at
porCausa and Director of Policy at ISGlobal, moderated by Pol Morillas,
Director of CIDOB.

14/02

“Repensar el desarrollo desde el pasado de la cooperación
internacional: enfoques críticos alternativos” Presentació del
número 120 de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Ciudad de
México
Organitza: CIDOB i Instituto Mora
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19/02

Cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?”
Solidaritats: Drets i obligacions
Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB
Sobre quines bases legitimar una intervenció solidària en contra de les
barreres identitàries entre grups? Es pot observar l’abandonament i
desmantellament del que Bauman va definir en el seu moment com “les
fàbriques de solidaritat” tradicionals?
Diàleg entre Carlos Gómez Martínez, magistrat i president de la Secció
3ª de l’Audiència Provincial de Balears, i Danilo Martuccelli, sociòleg i
professor titular a la Universitat Paris Descartes (USPC). Modera
Yolanda Onghena, investigadora sènior associada del CIDOB.

21-23/02

Primer Seminari del Fòrum Europa – Cuba Jean Monnet Network
sobre “Cooperació per a les reformes econòmiques i el
desenvolupament sostenible”. La Havana
Organitza: Universitat de La Havana

25/02

Cicle “Europa i el món: una mirada des del Parlament Europeu”
Desinformació i eleccions europees
Organitza: CIDOB i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Diàleg entre l’eurodiputat 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, moderat Carme Colomina, investigadora del CIDOB
especialitzada en desinformació i política global.

28/02

Middle-East and North African Strategic Regional Architecture.
Rabat
Organitza: Al Akhawayn University (AUI), amb la col·laboració del
CIDOB i l’IAI
Closing ceremony of the Middle-East and North African Regional
Architecture research project (MENARA) in North Africa. The conference
will focus on the transition period of the region and its geopolitics, the
challenges and responses of the illegal trafficking in North-Africa Sahel
and the political violence of the region. The event will gather together
several experts and public officials from the region and Europe, with an
opening speech led by Djallill Lounnas from AUI and Eduard Soler
from CIDOB.

Març
05/03

Està Espanya en primera línia en acollida i integració? El sistema
d’asil en el marc de la UE. Presentació resultats NIEM. Madrid
Organitza: CIDOB en el marc del projecte NIEM
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Està Espanya complint amb les seves obligacions? On se situa en
comparació amb els països del nostre entorn? Està en primera línia en
acollida i integració en el marc de la UE? Per respondre a aquestes
preguntes, aquesta conferència reunirà els principals actors implicats en
la gestió de la protecció internacional i presentarà els resultats del
projecte National Integration Evaluation Mechanism (NIEM, 2017-2021),
dirigit pel CIDOB a Espanya. Durant l’acte es discutiran els avantatges i
els inconvenients del sistema d’acollida i integració a Espanya i es
compararà la situació del país amb la d’altres 15 estats membres de la
UE.
05/03

Promoting the Right to Housing at the EU level: challenges and
policy proposals
Organitza: CIDOB and UCLG with the support of the Barcelona City
Council

This policy-oriented seminar will examine how to operationalize
the Declaration in the context of the European Union (EU).
Bringing together experts, practitioners and policy-makers, the
objective is to discuss how the general demands outlined in the
Declaration can be translated into more concrete regulatory and
policy proposals and practices at EU level. What supra-national
institutional tools and frameworks are required to tackle the
housing problems experienced in European cities? The seminar
forms part of a wider process of developing and adapting the
Declaration to the regional level.
06/03

“The Middle East and the EU: New Realities, New Policies”
Conferència final projectes de recerca MENARA i MEDRESET.
Brussel·les
Organitza: CIDOB, IAI i EGMONT
Focusing on the order and geopolitics of the Middle East and North
Africa and the transformation of the Mediterranean region, this
conference will gather together experts around the world to discuss the
conclusions of the MENARA and MEDRESET research projects and
beyond. Thematic workshops on topics such migration, economy,
geopolitics, natural resources, conflicts and the EU policy responses will
take place in the morning. While in the afternoon a plenary meeting will
follow about the future of the region, with the participation as key note
speaker of Federica Mogherini, EU High Representative for Foreign
affairs and Security Policy.

11-12/03

Ciutats contra Estats?
Organitza: CIDOB, UOC, Ajuntament de Barcelona, Habitat 3

14/03

Algèria: protestes, promeses i perspectives
Organitza: CIDOB
L’11 de març Abdelaziz Buteflika va anunciar que no es presentaria a la
reelecció. Aquesta decisió pot interpretar-se com un triomf dels
manifestants o com una estratègia per guanyar temps. El que està clar
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és que la força, perseverança i transversalitat de les protestes van
agafar per sorpresa als defensors del cinquè mandat. Algèria afronta
unes setmanes decisives en què no està només en joc el futur polític de
Buteflika sinó també la capacitat d’engegar una transició real des de
dins del sistema, així com l’habilitat per canalitzar els greuges i
expectatives de la població. Les protestes previstes per al 15 de març
seran un primer test per comprovar quin és el camí emprès.
Sessió de discussió per analitzar els factors que han conduït a aquesta
situació, avaluar les possibilitats que s’obren a partir d’ara i calibrar la
importància d’Algèria per a Europa i els seus veïns nord-africans. La
sessió serà conduïda per Eduard Soler i Lecha, investigador sènior del
CIDOB i coordinador científic del projecte MENARA, i comptarà amb
una primera anàlisi per part de Francis Ghilès, investigador sènior
associat del CIDOB i excorresponsal del Financial Times a Algèria, que
donarà peu a un debat obert amb tots els participants.
19/03

Cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?” Solidaritat
2.0
Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB
Quin efecte tenen els mitjans de comunicació amb els vincles de nova
generació? Faciliten les xarxes socials un nou “altruisme” o creen una
“falsa solidaritat”?
Diàleg entre Víctor Sampedro, catedràtic d’Opinió Pública i
Comunicació Política de la Universitat Rey Juan Carlos, i Máriam M.
Bascuñán, directora d’Opinió d’El País i professora de Ciència Política
de la Universitat Autònoma de Madrid. Modera Carlos Delclós, sociòleg
i escriptor.

27/03

Presentació Revista CIDOB d’Afers Internacionals 120 “Repensar el
desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis” Madrid
Organitza: CIDOB, Coordinadora de ONGD-España i REEDES
¿Es la Cooperación Internacional una palanca para la Agenda 2030?
¿Puede haber espacio para una cooperación que cuestione el sistema?
Con motivo de la publicación del número 120 de Revista CIDOB d’Afers
Internacionals, «Repensar el desarrollo desde el pasado de la
cooperación internacional: enfoques críticos alternativos», Anna
Ayuso, investigadora senior de CIDOB, Rafael Domínguez, director de
la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria –y coordinador
científico del número–, así como Jorge Gutiérrez, profesor del Instituto
Hegoa y presidente de REEDES, debatirán sobre la gobernanza global
de la Agenda 2030 y el papel de la Cooperación Internacional en esta
mesa de diálogo moderada por Maite Serrano, directora de la
Coordinadora de ONGD-España.

29/03

Subministraments d’energia local i remunicipalització de serveis
públics
Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
La privatització de les empreses de serveis públics i la provisió de
serveis bàsics a través d’associacions publicoprivades (APPs) han
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constituït el dogma de la doctrina liberal que ha predominat des dels
anys 80 fins a la crisi financera del 2008. L’argument es basava en què
els proveïdors privats gestionaven les empreses municipals de forma
més eficient i la privatització permetia alliberar recursos per a altres
usos.
Aquest seminari reunirà especialistes, membres de la comunitat
energètica i de la societat civil, per tal d’analitzar els èxits i desafiaments
de les diferents iniciatives que s’estan duent a terme, a més de les
similituds i diferències entre elles.

Abril
08/04

Cicle “Què passa al món?” L’Àfrica: la fugida cap a Europa
Organitza: CIDOB i Arpa Editores amb la col·laboració de l’Institut
Francès
Amb motiu de la publicació del seu últim llibre, La fugida cap a Europa,
el periodista, escriptor i acadèmic Stephen Smith dialogarà amb el
director d’Anàlisi i Desenvolupament Global d’ISGlobal Rafael
Vilasanjuán sobre la migració massiva d’Àfrica cap a Europa, un dels
grans reptes del segle XXI. Blanca Garcés, investigadora sènior del
CIDOB, moderarà aquesta nova conferència del cicle “Què passa al
món?”.

09/04

Cloenda del cicle “Societat més diversa, societat menys solidària?”
Propostes per a una societat més solidària
Organitza: Palau Macaya sota la direcció científica del CIDOB
Debat entre Carlos Giménez, director de l’Institut Universitari de Drets
Humans, Democràcia, Cultura de Pau i no Violència (DEMOSPAZ) i
catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Madrid, i
Yolanda Onghena, investigadora sènior associada del CIDOB, moderat
per Moussa Bourekba, investigador del CIDOB.

11-12/04

Trobada Europea de Thinks Tanks. Madrid
Organitza: Think Tanks and Civil Societies Program de la Universitat de
Pennsilvània, Real Instituto Elcano i Fundación Alternativas amb la
col·laboració del CIDOB

Maig
03/05

Truth or tale? Fact-checking, disinformation and fake news in
European and national election campaigns
Organitza: CIDOB in the framework of the Mercator European Dialogue
Today, the proliferation of fake news is a top concern among
Europeans. According to the “Flash Eurobarometer on Fake News
and Online Disinformation”, published by the European Commission
in March 2018, 83% of respondents think that fake news represent
a danger to democracy.
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This workshop will provide participants with the opportunity to discuss
the policy challenges related to disinformation in electoral
campaigns at different levels, with a specific focus on the upcoming
European elections.
06/05

Eleccions al Parlament Europeu: auge de l’euroescepticisme o un
nou rumb per a Europa?
Organitza: CIDOB, Palau Macaya i Club de Roma
Del dijous 23 al diumenge 26 de maig els europeus estan cridats a
escollir els seus representants a les eleccions més incertes fins al dia
d’avui. Depenent de la participació o no dels britànics, es distribuiran
751 o 705 escons; però, a més, està previst que les forces
euroescèptiques de dreta radical tinguin més ímpetu que mai. La
incògnita és doble: d’una banda, s’haurà de veure fins a quin punt
aquestes forces tindran capacitat d’influir en el dia a dia dels treballs
parlamentaris; de l’altra, com decidiran relacionar-s’hi els grups
tradicionals.
Diàleg entre Donatella di Cesare, professora de Filosofia a la
Universitat de Roma La Sapienza, Daniel Innerarity, catedràtic de
Filosofia Política a la Universitat del País Basc i Carme Colomina,
investigadora especialitzada en Unió Europea, desinformació i política
global del CIDOB, presentat per Jaume Lanaspa, president del Club de
Roma a Barcelona i moderat per Miquel Seguró, professor de Filosofia
a la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Ramon Llull.

09/05

CIDOB Breakfast with Nasser Kamel, Secretary General of the
Union for the Mediterranean “The Euro-Mediterranean partnership:
25 years after the Barcelona Declaration”
Organitza: CIDOB
A career diplomat for the Egyptian government, Nasser Kamel held the
position of Ambassador of Egypt to the United Kingdom from 2014 to
2018. He was also Ambassador to France in the period 2006-2012,
during which he took part in the drafting of the Joint Declaration of the
2008 Paris Summit that marked the launch of the Union for the
Mediterranean. Furthermore, between 2012 and 2014, he was Assistant
Minister for Arab and Middle Eastern Affairs. From 2004 to 2006, he was
the Director of Egypt’s Public Information Service. Prior to this position
he served in various embassies, including Washington (1984-1988),
Lisbon (1990-1994), Tunis (1994-1998), Brussels (1999-2001) and Paris
(2001-2004).

09/05

Preventing conflict and violence in West Africa: Cooperative
Institutionalization of Conflict Prevention Mechanisms in Regional
Subsystems
Organitza: CIDOB i grup de recerca GLOBALCODES (Universitat
Ramon Llull)
This presentation explores a concept of cooperative institutionalization in
regional subsystem as an applicable method for organization and
implementation of conflict prevention mechanisms across communities
in the sub-region. The presentation explains existing institutional
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capacities for transnational implementation of conflict prevention
mechanisms and responds to a critical question of how can institutional
cooperation and partnership between sub-regional, state, non-state and
local actors help to institutionalize conflict prevention; and how and in
what way institutions converge in taking action to respond to conflict risk
factors in the sub-region?
Reuben J. B. Lewis is an academic and practitioner in the field of
international cooperation, peace building, governance and development
with a decade of professional experience in West Africa with regional
organizations and transnational civil society structures; in Asia with
Japan’s Ministry of Foreign Affairs’ Program for Global Human Resource
Development for Peacebuilding and Development; and now in Europe as
a Policy Fellow at the School of Transnational Governance of the
European University Institute, where he currently undertakes policy
research project on transnational governance of institutional structures
for conflict prevention and state building in regional subsystems in Africa.
He holds a PhD from the Graduate School for International Development
and Cooperation of the Hiroshima University, Japan.
13/05

Catalunya, Europa i Millennials
Organitza: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la
col·laboració del CIDOB i debat.org

15/05

Foreign Policy in Europe’s Borderlands. Brussel.les
Organitza: Carnegie Europe en el marc del projectet EU-LISTCO
Europe is in flux. The union is racing toward European Parliament
elections, and public debates are increasingly dominated by inwardleaning discussions over Europe’s future, not to mention Brexit. The risk
is that EU foreign policy will take a back seat, just when it is all the more
necessary. From Ukraine to Algeria and from Armenia to the Western
Balkans, new political players who want to initiate change are emerging
across Europe’s Eastern and Southern neighbourhoods. Any paralysis
on EU foreign policy regarding the union’s borderlands would be
strategically and geopolitically shortsighted.
This event will be held in the framework of the Horizon 2020 EU-LISTCO
project and will feature remarks by Heather Grabbe, director of the
Open Society European Policy Institute, Pol Morillas, director of the
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and Thomas Risse,
professor of International Relations at the Freie Universität Berlin. Judy
Dempsey, nonresident senior fellow at Carnegie Europe and editor-inchief of the Strategic Europe blog, will moderate.

15/05

“What is going on in the world?” Countering or Preventing Violent
Extremism? The Difference Between CVE and PVE and Why it
Matters
Organitza: CIDOB i Ambaixada de Canadà
Since 9/11, governments have become especially concerned about
radicalisation leading to violent extremism. In response to domestic and
international security concerns, home-grown terrorism, countering violent
extremism (CVE) and preventing violent extremism (PVE) have emerged
as new strands of counterterrorism strategies. How do these paradigms
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differ? Why is it important to distinguish between both concepts? Which
CVE and PVE strategies are appropriate under what conditions? How
are they implemented by governmental and non-governmental actors to
make societies more resilient against incitement and violence?
Debate between Christian Leuprecht, Class of 1965 Professor in
Leadership in the Department of Political Science and Economics at the
Royal Military College and Queen’s University, and Moussa Bourekba,
Researcher at CIDOB, moderated by Blanca Garcés Mascareñas,
Senior Research Fellow and Research Coordinator at CIDOB.
17/05

Presentació CIDOB Report “Politització o polarització? La
transformació de la Unió Europea davant del nou cicle polític”
Organitza: CIDOB
Aquest CIDOB Report analitza aquells debats, polítiques o conceptes
que s’han vist atrapats per la polarització discursiva dels últims temps i
que han aconseguit congregar, interpel·lar o mobilitzar (a favor o en
contra) a un nombre cada vegada més important d’actors: la
transformació dels mecanismes interns de solidaritat; l’aparició d'un nou
bloc nacional-populista europeu, que pretén canviar les regles del joc
democràtic; l’empoderament de les dones com a força de mobilització o
oposició política davant d’una dreta radical que ha convertit el
feminisme, com a concepte, en una de les obsessions de la seva
contrarevolució conservadora; o la capacitat disruptiva de la
desinformació.
Durant la presentació d’aquest volum col·laboratiu d’investigadors del
CIDOB i d’altres institucions, Pol Morillas, director del CIDOB, i Carme
Colomina, investigadora del CIDOB i coordinadora d’aquesta
publicació, examinaran, juntament amb alguns dels autors, els debats i
reptes que marcaran el nou cicle polític que arrenca amb les eleccions
al Parlament Europeu del maig de 2019.

20/05

Cicle “Què passa al món?” L’Europa dels extrems: nacionalisme,
populisme i crisi de la democràcia liberal
Organitza: CIDOB
Mentre el món es prepara per a una forta irrupció de l’extrema dreta en
les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran entre el 23 i el 26
de maig, el nacionalisme i el populisme tornen a estar en primera línia
de la discussió pública. Quins resultats obtindrà l’extrema dreta a les
eleccions europees? Què hi ha darrere del creixent atractiu dels partits i
moviments antiimmigració i antiglobalització? És un senyal de la fi de la
democràcia liberal tal com la coneixem? Aquestes són algunes de les
preguntes que abordarà aquesta sessió en la qual dialogarem sobre el
possible futur d’Europa arran d’unes eleccions que prometen ser
transcendentals.
Debat entre Daphne Halikiopoulou, professora associada de Política
Comparada a la Universitat de Reading, i Lars Trägårdh, professor
d’Història a l’Ersta Sköndal University College d’Estocolm, moderat
per Umut Özkırımlı, investigador visitant al CIDOB i LSEE - Research
on South East Europe, i presentat per Pol Morillas, director del
CIDOB.
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Juny
04/06

Esmorzar CIDOB amb Jaume Duch, portaveu i director general de
Comunicació del Parlament Europeu “El nou Parlament i el context
europeu actual”
Organitza: CIDOB
Després de les eleccions europees celebrades entre el 23 i el 26 de
maig, Jaume Duch analitzarà els resultats i l’impacte per a la nova
legislatura, que es constituirà el 2 de juliol a Estrasburg, l’elecció del
proper president o presidenta de la Comissió Europea i el futur
d’Europa.
Jaume Duch és Llicenciat en Dret i va exercir com a professor de Dret
Internacional Públic a la Universitat de Barcelona des de 1986 fins a
1990. Funcionari de la Unió Europea des de 1990, ha exercit sempre
tasques relacionades amb la informació parlamentària, entre elles
portaveu i conseller del President José Maria Gil-Robles entre 1997 i
1999, cap del Servei de Premsa o director de Mitjans. Des de 2006 és el
portaveu del Parlament Europeu i des de febrer de 2017 director general
de Comunicació de la institució.

12/06

Cicle “Què passa al món?” El Ciberleviatan i el col·lapse de la
civilització democràtica i liberal davant la revolució digital, amb
José María Lassalle
Organitza: CIDOB i Arpa Editores
La revolució digital ha posat en perill la democràcia liberal. La
institucionalitat liberal, incapaç de gestionar la complexitat de la
informació al segle XXI, ha estat sobrepassada per una aliança
poderosa: les dades i els algoritmes són els nous sobirans del planeta.
Escapen a la regulació legal i als mecanismes de control de la
democràcia.
Amb motiu de la publicació de Ciberleviatán, José María Lassalle,
assagista i exsecretari d’estat de Cultura i d’Agenda Digital, reflexionarà
sobre la necessitat d’un acord que subordini la tecnologia a un nou
humanisme basat en drets digitals i propietat sobre les dades i en una
república digital global capaç de controlar la voluntat de poder de la
tècnica. Blanca Garcés, coordinadora de recerca del CIDOB, conduirà
aquest diàleg en què participaran el director del CIDOB, Pol Morillas, i
el periodista i editor d’El món de demà, Jordi Amat.

13/06

Hiperlideratges, el gir personalista del poder. Presentació de
“Hiperliderazgos”, una publicació conjunta de CIDOB i Ideograma
Organitza: CIDOB i Ideograma
El terme hiperlideratge apel·la a un model de lideratge polític que, si bé
no és necessàriament nou, s’ha popularitzat recentment. Sembla existir
una intuïció compartida de l’existència i consolidació d’una nova manera
d’exercir el poder polític, els límits de la qual estan encara per fixar. El
repte per davant és oferir una descripció que ens permeti diferenciar
l’hiperlideratge d’altres conceptes relacionats, principalment el
populisme i l’autoritarisme.
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A través de les figures d’Emmanuel Macron, Angela Merkel, Alexis
Tsipras, Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Macri, Shinzo Abe i
Donald Trump, els equips del CIDOB i d’Ideograma analitzen aquesta
forma d’exercir el lideratge i els trets que defineixen un hiperlíder.
17/06

Taula rodona “El Parlament Europeu davant unes eleccions
transcendentals” Presentació del VIII Informe sobre l’estat de la
Unió Europea 2019
Organitza: CIDOB, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundación Alternativas i
Fundació Rafael Campalans
En ocasió de la presentació del VIII 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 els resultats de les eleccions al Parlament Europeu i
les conseqüències per al futur de la Unió. En aquest context, amb l’auge
esperat de les forces de dreta radical, la pèrdua de la majoria que han
tingut durant 40 anys socialistes i populars, i la participació del Regne
Unit a les eleccions, aquesta sessió analitzarà les possibilitats de la
confecció de noves majories a la cambra i els nous equilibris en el
sistema institucional de la UE.

20/06

Europa, ¿quo vadis? Madrid
Organitza: Fundación Bertelsmann
Amb els resultats de les eleccions europees ja consolidades i el
Parlament Europeu a punt de constituir-se, aquest debat analitzarà
reptes de futur per apropar Europa als ciutadans. Intervenció inicial a
càrrec de Javier Solana, president d’ESADEgeo-Center for Global
Economy and Geopolitics i ex Alt Representant per a la UE, seguida
d’una taula de debat amb Pol Morillas, director del CIDOB, José
Ignacio Torreblanca, director d’ECFR Madrid, Isabell Hoffmann,
responsable d’EUPINIONS i Salvador Llaudes, investigador del Real
Instituto Elcano, moderada per Áurea Moltó, membre del Consell
Assessor de Política Exterior.

25/06

Cuba: continuisme o reforma? 60 anys de la Revolució.
Presentació Anuari Internacional CIDOB 2019
Organitza: CIDOB
La 29ena edició de l’Anuari Internacional CIDOB recull novament
anàlisis i reflexions clau per comprendre les dinàmiques d’un sistema
internacional cada vegada més poblat, complex i en plena
transformació. El fenomen de les ciutats refugi o de la desinformació
són temes clau en aquesta edició. A més, coincidint amb el 60è
aniversari de la Revolució, l’Anuari dedica el seu Perfil de País a Cuba,
un país que es debat entre la reforma i la continuïtat.

25/06

Presentació del Global Peace Index 2019
Organitza: Institute for Economics and Peace, CIDOB, ICIP i
Blanquerna-Universitat Ramon Llull
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L’acte comptarà amb la
participació
de
Carme
Colomina,
investigadora del CIDOB, Serge Stroobants, representant a
Brussel·les de l’Institute for Economics and Peace, i Míriam Díez,
vicedegana de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals de la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de BlanquernaUniversitat Ramon Llull.
Produït per l’Institute for Economics and Peace, el Global Peace Index
és l'anàlisi més completa i actualitzada de les tendències de pau a 163
estats i territoris a partir d'indicadors com el nivell de seguretat, de
militarització o de violència, entre molts d'altres.
27/06

Metropolitan social cohesion policies
Organitza: CIDOB and Metropolis in collaboration with LSE Cities,
financed by the Metropolitan Area of Barcelona and the Barcelona City
Council
The aim of this seminar is to analyse the impact of the emergence of
metropolitan spaces on governance, social cohesion and the quality of
life of their inhabitants. How can these new spaces for metropolitan
governance also create metropolitan identities and get citizens involved
in their construction? What data and studies do we have on inequalities
and the lack of social cohesion in metropolitan areas? How can we go
beyond quantitative data and analyse the conditions and quality of life of
the metropolitan population? In order to do so, we will mobilize the
experiences of governments and institutions that work on these kinds of
issues with data on a metropolitan level.

Juliol
04/07

International Strategies in Metropolitan Areas
Organitza: CIDOB i AMB amb la col·laboració d’IBEI, Metropolis i ALLAS
The meeting aims at discussing the international strategies of
metropolitan governments as a public policy and how they are set up in
partnership with the different economic and social stakeholders.
At the beginning of the session, CIDOB will present its study
on “International Strategies in Metropolitan Areas. Case Studies:
Durban, Medellin, Montreal, Seoul and Vienna” followed by a panel
discussion by international multidisciplinary experts on the five case
studies presented with recommendations for the AMB.

11/07

Inserción laboral de mujeres jóvenes en América Latina, el Caribe y
Europa: desde las buenas prácticas hacia política innovadoras
Organitza: Fundación EU-LAC con la colaboración de CIDOB,
EuroSocial y OBREAL

18-19/07

Retreat CIDOB-Real Instituto Elcano. Madrid
Organitza: CIDOB i Real Instituto Elcano
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19/07

Presentation of the UfM Study: “The Role of Youth and Women as
Preventers of Violent extremism”
Organitza: CIDOB i UpM

Setembre
05/09

Cicle “Què passa al món?” Les cinc falles de la República Índia
Organitza: CIDOB i Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTAUAB)
Ramachandra Guha és historiador de l’Índia moderna i biògraf de
Gandhi. Entre els seus llibres destaquen The Unquiet Woods (University
of California Press, 1989), una història ambiental pionera, i el
guardonat A Corner of a Foreign Field (Picador, 2002), que va ser
escollit per The Guardian com un dels deu millors llibres sobre criquet
mai escrits. India after Gandhi (Macmillan/Ecco Press, 2007) va ser
llibre de l’any per The Economist, The Washington Post i Wall Street
Journal, i llibre de la dècada segons el Times of London i The Hindu.
L’obra més recent de Ramachandra Guha és una biografia de dos
volums de Mahatma Gandhi. El primer volum, Gandhi Before
India (Knopf, 2014), va ser seleccionat com un dels llibres més notables
de l’any pel New York Times i el Sant Francisco Chronicle. El segon
volum, Gandhi: The Years That Changed the World (Knopf, 2018) també
va passar a formar part dels llibres més notables de l’any segons el New
York Times i The Economist. Ha impartit classes a la Universitat de
Stanford, la Universitat d’Oslo, l’Indian Institute of Science i la London
School of Economics.
Diàleg entre Ramachandra Guha, historiador i escriptor, Joan Martínez
Alier, catedràtic d’Economia i Història Econòmica i investigador a l’
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i Maribel Izcue, periodista a Revista 5W i excorresponsal
de l’Agència EFE a l’Índia, presentat per Pol Morillas, director del
CIDOB.

09/09

Presentació del projecte “Barcelona-Pakistan-Barcelona”. CCCB
Organitza: CIDOB i Revista 5W en el marc del projecte “La diàspora
pakistanesa a Barcelona”
La comunitat pakistanesa és la tercera més important de Barcelona, per
darrere de la italiana i la xinesa. Però què en sabem d’ella, més enllà
dels estereotips? Després de mesos de recerca i un viatge al Pakistan,
el CIDOB i Revista 5W presenten aquest especial multimèdia sobre la
comunitat pakistanesa a Barcelona.
Durant l’acte es projectarà el documental Misbah, un viatge a les arrels
de Misbah Yousaf Begum, una estudiant de Ciències Polítiques
nascuda a Barcelona. La seva família és del Pakistan però ella només hi
havia estat una vegada, amb tan sols un any. Ara, amb vint-i-dos, hi
torna per descobrir els seus orígens.

25-26/09

EU-LISTCO mid-term conference. Ankara, Turkey
Organitza: Projecte EU-LISTCO

53

25-27/09

Kick-off meeting “CAScading Climate risks: towards ADaptive and
resilient European Societies” (CASCADES Project). Potsdam,
Germany
Organitza: Projecte CASCADES

25/09

CIDOB In conversation with Enrique Berruga Filloy “Qui pagarà pel
mur?”
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del Consolat de Mèxic a
Barcelona
Enrique Berruga Filloy, escriptor mexicà i ambaixador de Mèxic davant
les Nacions Unides entre el 2003 i el 2007, oferirà la seva visió, des
d’una perspectiva personal i professional, de l’estat de la relació entre
Mèxic i els Estats Units en l’era Trump en un diàleg amb Jordi Bacaria,
catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, moderat per Anna
Ayuso, investigadora sènior del CIDOB. En línia amb el seu últim l
libre, El American Dream, publicat el 2017, la conversa tractarà les
relacions entre ambdós països, marcades per la proposta sobre el mur,
el flux migratori i l’intercanvi comercial, així com les possibles respostes
als reptes que planteja la cooperació en l’actual context bilateral i
internacional.

30/09

“Colòmbia: la pau esquiva” Presentació Revista CIDOB d’Afers
Internacionals 121
Organitza: CIDOB i ICIP
Amb motiu de la presentació d’aquest número, i amb l’objectiu d’aportar
llum sobre els reptes i èxits d’aquest procés, el CIDOB i l’ICIP
organitzen aquesta sessió amb Borja Paladini, investigador al PRIO
(Peace Research Institute of Oslo) i responsable dels informes de
seguiment del procés de pau del Kroc Institute for International Peace
Studies de la Universitat de Notre Dame, i Luís Sandoval, fundador de
Redepaz i membre impulsor de Defendamos la Paz, moderat per Anna
Ayuso, investigadora sènior del CIDOB. Presentaran l’acte Pol
Morillas, director del CIDOB, i Kristian Herbolzheimer, director de
l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau).

Octubre
01-02/10

Refuge Europe – a question of solidarity? CEASEVAL Final
Conference. Chemnitz, Germany
Organitza: CEASEVAL Project
This conference aims to reflect on these recent experiences with refugee
reception in Europe and present research results on how those
challenges have been tackled at the different levels of governance. The
conference will discuss asylum governance and refugee reception from
a multilevel governance perspective. It will integrate the migrants’
perspective and reflect their experiences of mobility, borders, arrival and
settlement. It will furthermore reflect the contentious politicization
processes of migration and integration, which stimulated a
transformation of the political landscape in many European countries.
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Last but not least, the conference will be attentive to best practice
approaches in the field of refugee reception and asylum governance and
will discuss future scenarios of a common European asylum system,
based on the principle of solidarity and responsibility sharing.
03/10

CIDOB In conversation with Natalia Olson: “Tecnologia, poder i
relaciones internacionals. Quines oportunitats per als ciutadans?”
Organitza: CIDOB
Com afecten els canvis tecnològics als equilibris geopolítics? Donen
poder als ciutadans o els fan més vulnerables? Faciliten l’emergència de
moviments transnacionals o creen comunitats tancades i caixes de
ressonància? Debatrem sobre aquests temes amb Natalia OlsonUrtecho. Ella és la cofundadora i directora d’innovació de The
Disruptive Factory, una iniciativa que, des del 2017, dona suport des de
la tecnologia perquè les empreses puguin afrontar de manera efectiva
els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU.
Exconsellera d’innovació de la Casa Blanca durant el Govern d’Obama,
Natalia Olson-Urtecho reflexionarà sobre com la tecnologia pot donar
poder a ciutadans i governs en un diàleg amb Eduard Soler,
investigador sènior del CIDOB.

07-08/10

«The Welcoming City» Migration, bordering and contestation in
European cities
Organitza: Loughborough University and CIDOB with the support of the
Urban Studies Foundation and the Barcelona City Council
In a context of increasingly restrictive migration policies and with the rise
of extreme right and anti-immigrant discourses, European cities have
become sites of contestation over who can settle, how, when and for
how long. This includes cities implementing specific policies to include
those excluded by the state but also cities confronting their national
governments in the political, and often international, arena.
Sponsored by the Urban Studies Foundation, this seminar aims to
explore the role of sanctuary cities as sites for the inclusion of migrants,
including as well specific localised practices of belonging and the
interplay and contradictions between national and municipal agendas
and the spaces that are carved out despite or because of these.

10-11/10

11th CIDOB – SWP – FES Dialogue: Challenges for the new
European cycle
Organitza: CIDOB i SWP amb el suport de FES Madrid
CIDOB, the SWP and the Friedrich Ebert Stiftung celebrate the
11th edition of its annual dialogue to analyse and discuss the challenges
of this new cycle for the European Union in the light of the new
Commission, especially focusing on the geostrategic dimension of the
relations with China and the US, the migration politics and policies and
the disinformation coming from Russia.

15/10

Bringing urban priorities to global forums: effective city networking
and strategic alliances
Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB i Chicago Council
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In collaboration with the Chicago Council on Global Affairs, CIDOB’s
Global Cities Programme brings together researchers, local policy
makers and representatives from city networks, multilateral
organizations and other stakeholders to discuss how to ensure this new
era of city networking is effective in achieving its intended goals of
scaling urban priorities to global forums. The seminar is part of a series
launched at CIDOB in July 2018 with the first edition on Rethinking the
Ecosystem of International City Networks: Challenges and Opportunities
and the resulting publication. The session will also discuss findings from
the Chicago Council’s 2019 city diplomacy survey, building on its
previous report, Toward City Diplomacy: Assessing Capacity in Select
Global Cities. The purpose of the seminar is to provoke new thinking on
how these strategic alliances can be organized more effectively and
democratically. The central questions that will be addressed are how
cities can most effectively navigate the wide array of advocacy-oriented
networks and alliances; how the new networks interact with more
traditional municipal networks; and what the future role of global
coordination and consultation mechanisms, such as the Global Task
Force of Local and Regional Governments, may be.
23/10

CIDOB In conversation with David Scott Fitzgerald: “Refuge
beyond reach: How rich democracies repel asylum seekers”
Organitza: CIDOB i IBEI
The core of the asylum regime is the principle of non-refoulement that
prohibits governments from sending refugees back to their persecutors.
Governments attempt to evade this legal obligation to which they have
explicitly agreed by manipulating territoriality. A remote control strategy
of “extra-territorialization” pushes border control functions hundreds or
even thousands of kilometers beyond the state’s territory.
Simultaneously, states restrict access to asylum and other rights
enjoyed by virtue of presence on a state’s territory, by making microdistinctions down to the meter at the border line in a process of “hyperterritorialization.” Refuge beyond Reach analyzes remote controls since
the 1930s in Palestine, North America, Europe, and Australia to identify
the origins of different forms of remote control, explain how they work
together as a system of control, and establish the conditions that enable
or constrain them in practice. It argues that foreign policy issue linkages
and transnational advocacy networks promoting a humanitarian norm
that is less susceptible to the legal manipulation of territoriality
constrains remote controls more than the law itself. The degree of
constraint varies widely by the technique of remote control. FitzGerald
engages fundamental theoretical questions about the extent to which
norms and institutions shape state action, the collision between
sovereignty and universalist values, and the shifting articulation of
governments, territories, and rights-bearing individuals.

25/10

III Conferència d’Economia Europea “Els corrents de fons de
l’economia: globalització, canvi tecnològic i competència”
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i EuropeG
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La globalització ha transitat des de l’intercanvi de béns a la llibertat de
circulació de capitals i, finalment i sumada al canvi tecnològic, afecta ja
directament als serveis, inclosos els financers. La concentració de poder
en l’àmbit tecnològic i digital en grans companyies multinacionals i la
revolució del big data han generat dinàmiques de competència
regulatòria entre països i han posat de manifest la necessitat de
mesures conjuntes a la Unió Europea per a la regulació de les
plataformes big tech.
29/10

Converses al voltant de la diversitat i la solidaritat
Organitza: Palau Macaya amb la direcció científica del CIDOB
Una societat més diversa és una societat menys solidària? Aquesta
sessió, organitzada en el marc de les conferències Macaya 361º i amb
la direcció científica del CIDOB, constarà de quatre intervencions de 10
minuts cadascuna, seguit d’un debat de 30 minuts durant el qual el
públic podrà intervenir amb l’objectiu de sumar respostes al repte
plantejat.
Macaya 361° és un nou format de conferències inspiradores amb
l’objectiu d’abordar i oferir una visió completa sobre alguns dels reptes
que afecten la nostra societat, per mitjà de la veu dels ciutadans,
acadèmics, tècnics professionals del sector i representants de
l’Administració pública.

28-29/10

NIEM international event. Budapest
Organitza: NIEM Project

30/10

Brexit: el dia després
Organitza: CIDOB
La data límit que es van donar el Regne Unit i la Unió Europea per a un
Brexit amb acord s’acosta sense cap certesa. La proposta assolida per
Boris Johnson i la Unió Europea presenta molts esculls, els més grans a
l’interior del Regne Unit. Revocar el Brexit o un segon referèndum
esdevenen opcions menys probables que una nova cita electoral.
Per analitzar els futurs escenaris del Brexit després del 31 d’octubre, el
CIDOB organitza una taula rodona que comptarà amb una sèrie de veus
expertes dels àmbits acadèmic, econòmic i social.

31/10

III Conferència d’Economia Europea “Distribució de la renda i
desigualtat: la situació després de la Gran Recessió”
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i EuropeG
El malestar d’àmplies capes de la població i la desafecció cap al
projecte europeu té arrels socioeconòmiques que ens remeten a
l’augment de la desigualtat i la creixent percepció d'un futur incert per a
àmplies capes de la població. Aquests elements reflecteixen la pèrdua
d'impuls de l'ascensor social i, amb això, la creixent absència de
mobilitat intergeneracional i entre classes socials, combinat amb una
pressió a la baixa sobre la distribució entre rendes salarials i del capital,
deprimint les primeres i, al mateix temps, polaritzant la seva distribució
interna.
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Novembre
08/11

“L’habitatge en les noves fronteres urbanes” Projecció del
documental “Push”
Organitza: CIDOB i Docs Barcelona
L’habitatge s’ha convertit en un dels problemes mundials més urgents,
un dret humà fonamental que estem perdent poc a poc. Cada vegada,
més activistes i persones anònimes com Leilani Farha, la carismàtica
protagonista i relatora de la ONU, dediquen el seu temps i les seves
energies a conscienciar els governs de tot el món perquè prenguin
mesures urgents per revertir aquesta crisi mundial. PUSH revela els
secrets més foscos de l’entramat mundial de l’especulació immobiliària i
urbanística i posa de manifest com l’inversió de fons voltors en actius
immobiliaris son, en gran mesura, els culpables de la gentrificació que
pateixen els barris de moltes ciutats. Col·loqui posterior moderat per
Lorenzo Vidal, investigador del Programa Ciutats Globals del CIDOB.

12/11

Diplomàcia científica per a ciutats sostenibles
Organitza: CIDOB i i SciTech DiploHub en el marc de la Smart
City Week
L’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament
Sostenible es va adoptar en un món on més de la meitat de la població
viu en zones urbanes. Les ciutats s’han convertit en els escenaris en els
quals es concentren els desafiaments globals més urgents, des del
canvi climàtic fins a la desigualtat. Però com a hubs de coneixement i
innovació, les ciutats també estan impulsant solucions sostenibles als
desafiaments en el seu propi terreny. Les col·laboracions entre el
govern local i la ciència i la tecnologia són essencials per donar aquests
passos cap a un futur més sostenible. Ciutats com Barcelona, Ginebra i
París han començat a enfortir el nexe entre polítiques i ciències
mitjançant el desenvolupament de les seves pròpies estratègies de
diplomàcia científica. Com pot la diplomàcia científica liderada per
ciutats fomentar la col·laboració urbana per formular solucions locals
compartides als reptes globals?
Diàleg amb Alexis Roig, CEO de SciTech DiploHub, Pilar Conesa,
comissària del Smart City Expo World Congress i CEO d’Anteverti,
i Àngel Pes, president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial,
director de l’Observatori dels ODS de la Fundació “la Caixa” i director
del CEI International Affairs, moderat per Hannah Abdullah,
investigadora del programa Ciutats Globals del CIDOB (Barcelona
Centre for International Affairs).

19-20/11

Why Ukraine matters. Taking stock of five years after Maidan.
Madrid
Organitza:
CIDOB, Fundació Bertelsmann,
Friedrich Ebert
Stiftung Madrid i la Representació de la Comissió Europea a Espanya
The failure of building a democratic, rule of law-based state in Ukraine
can lead to disastrous consequences for the country and the region, not
to mention the long-term hopes of a democratic future in Russia.
Considering that regional and European stability is at stake every time a
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potential change of government takes place in one of the area’s
countries, the political nature of the Ukrainian regime remains a key
factor.
21/11

III Conferència d’Economia Europea “Els continguts d’un nou
contracte social europeu”
Organitza: CIDOB, Cercle d’Economia i EuropeG
La marcada asimetria entre la capacitat d'actuació de cada govern i la
necessitat de fer front als pitjors efectes de la globalització posa en
relleu que la recuperació dels valors de meritocràcia i ascensor social
només poden plantejar-se en l'àmbit europeu. No obstant això s'ha de
reforçar el pilar social de la construcció europea i dur a terme
ambicioses reformes en els fonaments de la unió econòmica i
monetària, alhora que s'ha de dotar a la UE de prou recursos
pressupostaris per al desenvolupament d'un veritable nou contracte
social i una economia verda que promogui un Green New Deal.
Tercera sessió de les Conferències d’Economia Europea organitzades
pel CIDOB, el Cercle d’Economia i EuropeG que, amb el títol “Els
continguts d’un nou contracte social europeu”, comptarà amb la
intervenció inicial de Paul Collier, catedràtic d’Economia i Política
Pública a l’Escola Blavatnik de Govern de la Universitat d’Oxford,
seguida d’una taula rodona amb Ariane Aumaitre, investigadora al
Departament de Ciències Polítiques i Socials de l’European University
Institute de Florència, i Miguel Otero Iglesias, investigador principal al
Real Instituto Elcano, moderats per José Manuel González-Páramo,
conseller executiu del BBVA i vocal de la Junta Directiva del Cercle
d’Economia.

20-21/11

La crisi de la sobirania a Europa
Organitza: CIDOB i Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
A pesar de les tensions des de dalt i des de baix a les que està sotmès
el concepte de sobirania, tant a nivell internacional, com europeu i local,
els estats membres encara en reclamen el monopoli. Aquest seminari
vol explorar el significat del concepte de sobirania a l’Europa
contemporània, en un marc de disputa creixent entre el
supranacionalisme i l’intergovernamentalisme.

22/11

Towards a Revised Euro-Mediterranean Partnership: Making
decentralised cooperation and collaborative governance a priority
Organitza: CIDOB en el marc del Programa Ciutats Globals
In preparation for the twenty-fifth anniversary of the EMP, the seminar
seeks to provoke new thinking on how a revised EMP that is aligned with
the 2030 Agenda could and should further promote decentralized
cooperation and collaborative governance at local level. It brings
together representatives from city networks, multilateral organizations,
foundations and research centres with local policy makers and
diplomats.
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25/11

Taula rodona “Nous actors i noves formes de Cooperació
Internacional davant els reptes de l’Agenda 2030”
Organitza: CIDOB
En un món més heterogeni i complex, amb una Agenda de
Desenvolupament més ambiciosa i desafiant, la cooperació per al
desenvolupament està obligada a redefinir les seves bases doctrinals i
el seu perímetre operatiu. Aquest procés de canvi s’està produint com a
conseqüència de l’emergència de nous proveïdors oficials (cooperació
Sud-Sud) i nous actors (sector privat) i de l’ampliació de la gamma
d’instruments disponibles i dels camps d’acció propis de la cooperació.
La sessió pretén explorar les potencialitats d’aquests canvis en curs i
discutir els desafiaments que plantegen per a la construcció d’un nou
sistema de cooperació d’acord amb les tasques que imposa l’Agenda
2030 de desenvolupament i les transformacions del sistema
internacional. La taula rodona es configura com un debat obert que pren
com a base la publicació del llibre de José Antonio Alonso, Pablo
Aguirre i Guillermo Santander El nuevo rostro de la cooperación para el
desarrollo. Actores y modalidades emergentes.
La presentació serà a càrrec de José Antonio Alonso, catedràtic de la
Universitat Complutense de Madrid i coautor del llibre, amb comentaris
de Rafael Grasa, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Andrea Costafreda, directora programàtica per a Amèrica Llatina
d’Oxfam Intermón, i Xavier Martí, professor de Blanquerna-Universitat
Ramon Llull, amb la moderació d’Anna Ayuso, investigadora sènior del
CIDOB.

26-27/11

La sobirania després de la crítica: més enllà dels estats. Caixa
Fòrum Girona
Organitza: CIDOB i Escola Europea d’Humanitats
Les crítiques a concepcions clàssiques de la sobirania i l'efecte de
processos complexos que dissolen, confronten i en degraden el valor
fan necessària una reflexió renovada partint de la pregunta: què és la
sobirania?
Per respondre a aquesta pregunta, el CIDOB i l’Escola Europea
d’Humanitats organitzen quatre sessions de debat que ajudaran a
repensar la sobirania. Cada sessió estarà introduïda per dos ponents
que faran una presentació de 20 minuts.

27/11

Esmorzar CIDOB “Comunicar i debatre la realitat internacional:
transformacions globals i europees” amb Ignacio Escolar i Josep
Ramoneda
Organitza: CIDOB
Nou Esmorzar CIDOB amb les intervencions d’Ignacio Escolar,
director d’eldiario.es, i Josep Ramoneda, director de l’Escola Europea
d’Humanitats.
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29/11

Esmorzar CIDOB amb Cecilia Malmström, comissària europea de
Comerç: “Trade for all” La política comercial adaptada als
desafiaments del segle XXI
Organitza: CIDOB amb la col·laboració de la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona
L’objectiu de l’estratègia “Trade for all” és fer que la política comercial de
la Unió Europea sigui més eficaç i transparent, i que projecti no només
els interessos econòmics, sinó també els valors europeus. La
comissària Cecilia Malmström abordarà els reptes actuals de la política
comercial de la UE en un context global cada cop més complex i
inestable, i farà balanç dels darrers acords comercials signats per la UE
i de les negociacions en marxa, així com de les oportunitats que
aquestes aliances generen per a les empreses, especialment les pimes,
i per a l’economia europea en general.

Desembre
02-03/12

Analysis of the Preparedness of the EU and its Member States
Organitza: CIDOB en el marc del projecte EU-LISTCO
An increasing number of risks disrupt the European Union’s security
order. To the East, the conflict between Russia and Ukraine, hybrid
conflicts and disinformation campaigns create vulnerabilities to
Europeans. To the South, it is the war in Syria, the risk of disintegration
in Libya, the uncertain future of popular uprisings in Algeria and
Lebanon, irregular migration routes and violent extremism in the MENA
region. In the words of HR/VP Federica Mogherini, Europe is facing “an
ever more connected, contested and complex world”. What is Europe’s
response to such world?
Keynote speech by Christian Lequesne, professor of European Politics
at the Center for International Studies (Sciences Po), moderated by Pol
Morillas, director of CIDOB.

19/12

Seminari “Estratègies Internacionals de les Àrees Metropolitanes”
Organitza: CIDOB i AMB
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