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1. CIDOB, centre de pensament global 
 

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 2018-2021, 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 Activitats presencials 
 
2.1.1. Esmorzars CIDOB 

Amb el seu fòrum d’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: Fundació “la Caixa” 
Participants: 82 

 
 Esmorzar CIDOB amb Bience Gawanas, secretària general adjunta de les 

Nacions Unides i assessora especial per a l’Àfrica, “UN@75: Perspectivas para 
África y asesora especial”, 30 de gener. 

 Esmorzar CIDOB amb  Loretta Napoleoni, economista, periodista i analista 
política experta en finançament del terrorisme, “Why we failed to combat 
terrorism financing", 4 de febrer. 
 

 
 

Esmorzar CIDOB amb Loretta Napoleoni, Sala Maragall 
CIDOB, Barcelona, 4 de febrer 
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2.1.2 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 del moment. 
 
Socis: CIDOB i altres institucions segons tema i públic destinatari 
Finançament: Fundació ”la Caixa” 
Participants: 121 
 

 Cicle “Què passa al món?” Balanç després d’un any de presidència de López 
Obrador: cap on va la quarta transformació? 24 de febrer. 

 Cicle “Què passa al món?” Eleccion EUA 2020: la campanya després del 
Súper Tuesday. 9 de març.  
 

 

 
 

Cicle “Què passa al món?” Eleccions EUA 2020: la campanya després del Super Tuesday. Sala Maragall, 
CIDOB. Barcelona, 9 de març 

 
2.1.3 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: 26 
 

 CIDOB In conversation with Serge Stroobants, Director of Europe and the 
MENA region at the Institute for Economics and Peace, “Launch of the Global 
Terrorism Index 2019”, 28 de gener. 

 

 
 

CIDOB In conversation with Serge Stroobants.  
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 28 de gener. 
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2.2 War & Peace in the 21st Century: A world of two or three? The US, China and 
the EU in a new global order 
Anualment, el CIDOB convoca el seminari internacional War and Peace in the 21st Century 
sota els auspicis de l’alcaldia 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 2020, la 17a edició del seminari va estar dedicada a 
analizar l’actual configuració d’un nou ordre global bipolar protagonitzat per la confrontació 
entre els Estats Units i la Xina, i el paper que pot desenvolupar la Unió Europea com a tercer 
pol mundial, actuant com un actor geopolític independent amb un perfil propi. El seminari va 
comptar amb la participació, entre d’altres, de Javier Solana, Robin Niblett, Heather A. 
Conely, Shaoguang Wang, Dmitri Trenin i Shada Islam. 
 
CIDOB Briefings ‘War and Peace in the 21st Century 2020: A World of Two or Three? The 
US, China and the EU in a New Global Order’ 
Series of videos ‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global 
order’ 
 
Organitzat per: CIDOB amb la col·laboració d’EsadeGeo i el recolzament de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació “la Caixa” 
Participants: 200 
 
 

   
 

‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global order’ 
Palau de Pedralbes, 18 de gener de 2020 

 
 

 
 
 

‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global order’ 
Palau de Pedralbes, 18 de gener de 2020 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.youtube.com/watch?v=BDkiE61bQL0&list=PLFO3A0L9LVt-p2a5QOmYDMBDgKXzKOGDL
https://www.youtube.com/watch?v=BDkiE61bQL0&list=PLFO3A0L9LVt-p2a5QOmYDMBDgKXzKOGDL
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 2.3 Activitats online 
 
Al 2020, les restriccions derivades de la crisi de la COVID-19 han obligat CIDOB a transformar 
la seva activitat pública i apostar per la creació de contingut audiovisual i webinars oberts a un 
públic general. D’aquesta manera, CIDOB ha superat les 90.000 visualitzacions del seu 
contingut online al canal institucional de Youtube. 
 

 Coronavirus, ordre internacional i salut global, organitzat per CIDOB i 
ISGlobal, 15 d’abril. 

 Lideratges i Covid-19, organitzat per CIDOB i Ideograma, 22 d’abril. 
 Desinformació i poder en temps de coronavirus, Presentació de Revista 

CIDOB d’Afers Internacionals nº124, organitzat per CIDOB, 25 de maig.  
 What future for the EU after coronavirus? Views from think tanks across 

Europe, organitzat per CIDOB en col·laboració amb Carnegie Europe, ECFR 
Berlin, Eliamep, IAI i Political Capital, 26 de maig, 

 Southern Europe and the Covid-19 crisis: not left behind this time?, 
organitzat per CIDOB i TEPSA, 9 de juny. 

 L’era Trump: polarització, populisme i Covid-19, organitzat per CIDOB, 
ICIP, Club de Roma i Fundación Cultura de Paz amb el recolzament de la 
Fundació “la Caixa”, 11 de juny. 

 Covid-19 i tendències globals: ¿acceleració o ruptura?, organitzat per 
CIDOB i EsadeGeo, 12 de juny.  

 “Un món en moviment” Debat online sobre refugi i conflictes, organitzat 
per CIDOB i Revista 5W, 19 de juny.  

 Cities on the frontline: Managing the coronavirus crisis, organitzat per 
CIDOB amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, 22 de juny. 

 Covid-19: Amenaça o impuls per a la cooperació global?, organitzat per 
CIDOB, ICIP, Club de Roma i Fundación Cultura de Paz amb el recolzament 
de la Fundació “la Caixa”, 25 de juny.  

 “Covid-19 i ordre internacional: una visió europea i alemanya”, 
Presentació del Anuario Internacional CIDOB 2020, organitzat per CIDOB 
amb el recolzament del Consolat General d’Alemanya a Barcelona i del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 3 de juliol. 

 Les ciutats després de la Covid-19: nous horitzons de transformació 
urbana, organitzat per CIDOB amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Barcelona, 9 de setembre. 

 12th CIDOB – SWP – FES Dialogue: The challenges for the EU after the 
pandemic, organitzat per CIDOB i SWP amb el recolzament de FES Madrid, 
22 de setembre. 

 L’ONU als 75: Repensant el multilateralisme, organitzat per CIDOB i Pew 
Research Center amb el recolzament del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, 28 de setembre.  

 Online session with Jan Olbrycht, MEP “Multiannual Financial Framework 
2021-2027 and the Next Generation EU: The role and opportunities for cities 
and metropolitan areas”, organitzat per CIDOB amb el recolzament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 16 d’octubre. 

 EU-LISTCO Regional Forum South “Societal Resilience in Europe’s 
Southern Neighbourhood”, organitzat per Carnegie Europe Foundation en el 
marc del projecte EU-LISTCO, 21 d’octubre. 

 Cities in Global and Regional Governance: From Multilateralism to 
Multistakeholderism?, organitzat pel Programa Ciutats Globals de CIDOB en 
col·laboració amb Chicago Council, en el marc del projecte Great Powers and 
Urbanization Project (GPUP), 26 d’octubre. 

 Reforçar i reformar el multilateralisme: Quin paper per a les ciutats 
globals?, organitzat per CIDOB amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, 30 d’octubre. 
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 Geopolítica i Comerç: una mirada des de Barcelona, organitzat per CIDOB 

amb el recolzament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 9 de novembre. 
 Smart City Week “El 5G: Una nova oportunitat per a construït una ciutat 

digitalment inclusiva?”, organitzat per CIDOB en el marc de l’Smart City 
Week, 10 de novembre. 

 CIDOB Future Leaders Forum “Global Techno-politics: Technology, the 
next global order and the role of the EU”, organitzat per CIDOB amb el 
recolzament del Banco Santander, 13 de novembre. 

 Manufacturing Consensus: Re-Thinking Disinfo and Propaganda in the 
Digital Age, organitzat per CIDOB i el Consolat General dels Estats Units a 
Barcelona amb el recolzament de la Fundació “la Caixa”, 16 de novembre. 

 A European Green Deal for the Urban Age, organitzat pel Programa Ciutats 
Globals de CIDOB amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, 18 de 
novembre. 

 Migració i Sensellarisme: Escenaris durant i després de la pandèmia, 
organitzat per CIDOB amb el recolzament de la Fundació “la Caixa” amb la 
col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i del 
projecte “NIEM”, 24 de novembre. 

 Cooperació i construcció de la pau a Bòsnia: 1995-2000, organitzat per 
ICIP amb la col·laboració de CIDOB, Clack, EUROM, el projecte EU-LISTCO i 
el recolzament de la Generalitat de Catalunya, 25 de novembre. 

 Barcelona +25: Cities in the Euro-Mediterranean Partnership, organitzat 
pel Programa Ciutats globals de CIDOB amb el recolzament de l’Ajuntament 
de Barcelona, IEMed, MedCities, UCLG i ISPI, 26 de novembre. 

 Diàleg sobre la situació a Bielorrússia, organitzat per l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona amb la col·laboració de CIDOB, 1 de 
desembre. 

 Four Motors for Europe: How to strengthen its role in achieving the 2030 
Agenda and the European Green Deal?, organitzat per Los Cuatro Motores 
para Europa amb la col·laboració de CIDOB i el recolzament de la Generalitat 
de Catalunya, 4 de desembre. 

 Global Terrorism: A Shifting Landscape, organitzat per The Institute for 
Economics & Peace, CIDOB i CT MORSE, 9 de desembre. 

 “Human Security in a Time of Covid-19” Online session with Mary 
Kaldor, organitzat per CIDOB i IBEI amb el recolzament de la Fundació “la 
Caixa”, 14 de desembre. 

 Opening of the Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 
(EUCTER), organitzat per The Jean Monnet Network on EU Counter-
Terrorism (EUCTER), 15 de desembre. 

 Migraciones en tiempos de Covid-19: frontera, vivienda y trabajo, 
organitzat per CIDOB en el marc del projecte NIEM, 16 de desembre. 

 Foreign Policy Dialogues “Revitalizing multilateralism in a fractured 
world”, organitzat per CIDOB amb el recolzament del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 17 de desembre. 
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3. PROJECTES DE RECERCA 
 

3.1 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)  

 
 

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
http://multikulti.bg/
http://multikulti.bg/
https://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://menedek.hu/en/about-us
http://www.ismu.org/en/
http://providus.lv/
http://www.diversitygroup.lt/en/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://mswia.gov.pl/en
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.mirovni-institut.si/en/
http://www.cidob.org/
https://www.mah.se/
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3.2 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)  

 
 

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

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

 
WEB 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eu-listco.net/
https://www.iai.it/en
https://www.cer.eu/
https://www.cidob.org/en/
http://www.egmontinstitute.be/
http://www.epc.eu/
https://www.eunews.it/
https://www.fiia.fi/en/
https://idscs.org.mk/en/
https://www.iir.cz/
http://institutdelors.eu/
https://www.nupi.no/nupi_eng/
https://www.sabanciuniv.edu/en
http://iep-berlin.de/en/
https://www.unige.ch/
https://www.rug.nl/
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3.4 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) 

http://www.uva.nl/en/home
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www1.aegean.gr/aegean2/index.html
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/uk.html
https://www.en.aau.dk/
https://www.cidob.org/en/
https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html?
https://uni.wroc.pl/en/
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.aub.edu.lb/pages/default.aspx
https://drc.ngo/
http://www.aau.edu.et/
https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
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3.5 REGIN 
Regions for Migrants and Refugees Integration 

 
The REGIN project analyzes the role of regions in the integration of 
migrants and refugees in order to establish a framework of actions and 
tools to verify a successful integration process. 
 
 
                                                       WEB 

 
The main objective of REGIN would therefore be to set a common framework for migrants’ and 
refugees’ integration for regions, and to develop a set of tools to achieve integration. 
Specifically, the project aims to enable regional policy-makers to use evidence-based, feasibility 
tested cutting-edge research to underpin policy-making on integration.      
 
The project aims to ensure that the communication, capitalization and dissemination activity 
targeted at a broad audience is organised in a continuous and effective manner throughout the 
whole project cycle. Four main objectives are addressed in the project: 1) Identifying inclusion 
and integration indicators at regional level; 2) Developing a set of tools able to facilitate regional 
performance on promoting and strengthening migrants’ and refugees’ integration; 3) Improving 
planning and monitoring of integration indicators; 4) Interchange, dialogue and cooperation in 
practices and initiatives between partners. The aim is to advance robustness, accuracy and 
reliability of the regional authorities’ capabilities to promote integration, as well as improving 
cooperation and knowledge-sharing among them. 
 
Partners: 

 Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe – Association 
 Inclusive Strategies 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Migration Policy Group 
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 
 Región de Murcia 
 Lansstyrelsen Skane 
 Presidencia do Governo Regional Dos Acores 
 Regione Campania 
 Regione Puglia 

https://reginproject.eu/
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3.6 CASCADES 
CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies 

 
El projecte analitza l’impacte del canvi climàtic en les 
economies, els patrons de subsistència i sistemes polítics fora 
d’Europa, les implicacions d’aquest impacte per Europa i què 
podria fer la política exterior europea per mitigar-ne els riscos 
associats. 

 
                                                                             WEB 
 
En un món globalitzat el canvi climàtic amplifica riscos i vulnerabilitats existents. Ens trobem 
davant de nous riscos que sorgeixen d’interaccions intersectorials complexes i que gradualment 
es van agregant, emergent a vegades de manera abrupta. Exemples recents demostren com 
els riscos induïts pel clima fora d’Europa poden arribar en cascada a amenaçar Europa. Per 
exemple, les relacions entre els danys en el conreu a Rússia, la variació dels preus alimentaris 
internacionals i les inestabilitats polítiques al Nord d’Àfrica, així com l’impacte a Europa de les 
sequeres, migracions, malestar civils i guerres a l’Orient Mitjà. 
 
L’objectiu principal del projecte CASCADES és analitzar en quatre anys com els impactes del 
canvi climàtic a fora d’Europa, a través dels canals comercials, polítics i financers, poden 
afectar Europa, alterant la seva exposició de riscos a curt, mitjà i llarg termini. El projecte pretén 
donar suport al disseny d’un marc de polítiques europees coherents que pugui fer front a 
aquests riscos de manera eficaç. 
 
El projecte identificarà quins són els punts de palanca en les polítiques europees que poden 
permetre a la UE adaptar-se i donar resposta a aquests riscos climàtics en cascada. 
CASCADES integra una gran varietat de metodologies consolidades i innovadores, moltes de 
les quals no han sigut aplicades fins ara a qüestions relatives a l’adaptació, des del modelatge 
de l’impacte climàtic biofísic, el modelatge econòmic de xarxes financeres i comercials, 
metodologies d’integració de dades, enfocaments qualitatius en ciències socials incloent 
l’anàlisi d’estudi de casos sobre el terreny o els jocs formatius. 
 
El CIDOB portarà a terme casos d’estudi sobre el canvi climàtic, els patrons de subsistència, la 
seguretat alimentària i la fragilitat a la zona del Sahel Occidental, concretament, al Níger i a 
Mali. L’equip del CIDOB també contribuirà a estudiar l’economia política i la història de 
qüestions hidropolítiques  a la Conca d'Eufrates-Tigris i a l’Orient Mitjà. 
 
Socis: 

 Coordinador: Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) 
 Stiftelsen the Stockholm Environment Institute (SEI) 
 Adelphi Research Gemeinnützige GMBH (adelphi) 
 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) 
 Eidgenoessische Technische Hochschule Zürich (ETH) 
 University of York (UY) 
 Suomen Ympäristökeskus (SYKE) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 The Royal Institute of International Affairs (CH) 
 European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 
 Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (CRS) 
 Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 

https://www.cascades.eu/
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3.7 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 
 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) 

http://www.epin.org/new/
https://www.ceps.eu/
http://www.cls-sofia.org/en/
http://www.europeaninstitute.bg/en/
http://www.iai.it/en
http://providus.lv/
http://www.liia.lv/en/home
http://www.isp.org.pl/
http://www.ier.ro/
http://www.cer.eu/
http://carnegieeurope.eu/
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/
http://oegfe.at/
http://www.iir.cz/
http://thinkeuropa.dk/
http://www.eliamep.gr/en/
http://wise-europa.eu/en/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en
http://www.sfpa.sk/en/
https://www.fiia.fi/
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3.8 FACTS 
From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories 

 
FACTS aims to identify the existing rumours, false narratives 
or fake news circulating about the European Union among 
mobilized and non-mobilized citizens, and whether these 
rumours directly hinder the idea of acquiring a European 
citizenship. 

 
 
FACTS aims to identify the existing rumours, false narratives or fake news circulating about the 
European Union among mobilized and non-mobilized citizens, and whether these rumours 
directly hinder the idea of acquiring a European citizenship 
 
It also pretends to contrast the solidity of the traditional narrative of peace and prosperity that it 
is still summoned as the main achievement of the EU. We will test how well this narrative has 
hold on the test of time and whether a) it is still a powerful mobilizing factor; and b) mobilized 
and non-mobilized citizens can and actually think of a different narrative. 
 
The project will compare their different perspectives parting from different member states. Are 
there divergences? If so, are they geographical? How reliable are these narratives? Does age 
play a decisive factor on the stand one takes on the EU?  What is the origin of the narrative or 
the information we have been told about the EU? Is it from our nearest circle of relatives or 
friends? Are there gender differences? What makes citizens more inclined to believe alternative 
narratives, rumours or fake news? Are there common trends in all these false narratives on the 
European Union? 
 
Finally we will bring together some of the citizens from each member state with MPs and MEPs 
to discuss about the main findings of the project so they can exchange ideas but specially 
mobilized and non-mobilized citizens can talk directly to their elected representatives and 
transmit their stances on the EU. 

 
Partners: 

 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) 
 Wise Europa 
 Das Progressive Zentrum (DPZ) 
 German Marshall Fund of the United States (GMF) 
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3.9 The Jean Monnet Network on Atlantic Studies 
An initiative across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented 
centres 
 

The Jean Monnet Network on Atlantic Studies is an initiative 
across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented 
centres, many with Jean Monnet professors and based in 
countries identified by the EU as key “strategic partners,” to 
collaborate in interdisciplinary exploration of three emerging pan-
Atlantic themes of particular relevance to the EU – energy; 

commercial interactions; and pan-Atlantic challenges to human security. 
 

WEB 
 

The Jean Monnet Network on Atlantic Studies is an initiative across the four Atlantic continents 
by 10 leading EU-oriented centres, many with Jean Monnet professors and based in countries 
identified by the EU as key ”strategic partners,” to collaborate in interdisciplinary exploration of 

three emerging pan-Atlantic themes of particular relevance to the EU – energy; commercial 
interactions; and pan-Atlantic challenges to human security. Each activity will engage next-
generation and established scholars in collaborative research that will drive the Network’s 
engagement with policymakers, civil society representatives, and wider publics. Each will 
incorporate comparative approaches to regional integration. The Network’s balanced North-
South composition ensures greater synergies and exchange of experience among established 
and rising powers. Dedicated sessions will be held for next-generation educators. Working 
papers and peer-reviewed publications will be fully accessible open source materials. Data will 
be incorporated into updated visualizations for the online “Atlas of the Atlantic.” The Network will 
employ social media to sustain the ATLANTIC 500 virtual community of 500 mid-level 
stakeholders. The Network will position members individually and together as a go-to resource 
on the contemporary role of the EU in the wider Atlantic space and will advance comparative 
knowledge of regional integration processes in Europe and Atlantic continents. 

 
Partners: 

 Coordinator: Fundaçao Getulio Vargas (FGV) Rio de Janeior,Brazil 
 Center for Transatlantic Relations School of Advanced International Studies Johns 

Hopkins University Press   
 University of Pretoria, South Africa   
 Universidad Nova de Lisboa (IPRI-UNL) Portugal   
 Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE A.C., México   
 Roskilde Universitet, Roskilde, Denmark   
 Orkestra Institute of Competitiveness, University of Deusto, Bilbao, Spain 

 

http://jeanmonnetnetwork.com.br/
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3.10 EUCTER 
Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 

 
The main objective of EUCTER is to contribute to a new understanding of the role of 
European Union (Commission, member states, Council, EP) in EU counter-terrorism in 
the EU and through EU external action. 

 
 
EUCTER will provide research-led excellence in teaching and learning at the intersection of two 
fundamental areas of EU policy - the Area of Freedom, Security and Justice and EU counter-
terrorism policy and law -through an international cross-section of doctoral, post-graduate and 
graduate students. The objective is pursued by advancing cutting-edge blended learning 
formats, distance-learning, strong inter-disciplinarity, policy relevance. 
 
The project brings together three inter-related teaching and research areas: EU justice and 
home affairs, EU counter-terrorism and EU external relations. Its aim is to discover and explain 
if and why EU counter-terrorism cooperation, as well as external relations (i.e. CFSP/CSDP, 
human rights, legal dimensions, etc.) have added to an increased relevance, and if and why 
diplomacy can add to the counter-terrorism tool set in the EU’s cooperation with third partners 
via its own delegations at the bilateral and multilateral levels. 
 
Throughout the project, EUCTER will focus on four dimensions in all is research, teaching and 
other dissemination activities : 
 
1) Conceptualisation of EU counter-terrorism cooperation and diplomacy in the light of EU 
external action (i.e. human rights, legal dimension, etc.). 
 
2) Empirical analysis of EU counter-terrorism cooperation and diplomacy. 
 
3) Comparative analysis of counter-terrorism cooperation and diplomacy in the EU and other 
countries and international organisations (i.e. US, Canada, Israel, African Union, NATO, WEU, 
etc.).    
 
4) Policy Recommendations and outlook (opportunities and challenges of counter-terrorism 
cooperation and diplomacy in the EU and beyond, i.e. United Nations). 

 
Partners: 

 Coordinator: International Centre for Policing and Security at the University of South 
Wales 

 University of the West of England 
 Cardiff University 
 Dublin City University 
 University of Augsburg 
 Egmont Institute 
 University of Maastricht 
 University of Pisa 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 University of Deusto 
 University of Iasi 
 Prague Metropolitan University 
 IDC Herzliya 
 University of Jendouba 
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3.11 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 dues vegades 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 el 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 2017 també per la King Baudouin Foundation. 
 
Socis: 

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

https://www.cidob.org/es/
http://www.gmfus.org/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.iai.it/en
https://www.stiftung-mercator.de/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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3.12 Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network 
 

The Europe-Cuba Forum is a consortium of leading institutions 
created with the aim of strengthening the relationship between 
the European Union and Cuba and promoting a joint 
cooperation agenda. 

                                                                             
          WEB 

 
The Jean Monnet Network Europe-Cuba Forum will analyse, from an academic perspective, the 
economic, political, social, and institutional reform processes underway on the island that are so 
necessary for increasing its global, regional and interregional integration. The project aims to 
give impetus to the new stage of constructive engagement in the relations between Cuba and 
the European Union (EU) following the signing of the Political Dialogue and Cooperation 
Agreement (PDCA) in December 2016. 
 
Through the PDCA the EU becomes a privileged partner for Cuba that is willing to cooperate in 
the reform process and to accompany the country in the new phase of opening-up and change 
begun by the Raúl Castro government and continued by his successor, Miguel Díaz-Canel. The 
agreement will improve cooperation and allow for a greater Cuban integration in EU-Caribbean 
relations and in the regional programmes of the EU-CELAC (Community of Latin American and 
Caribbean States) strategic partnership. 
 
The three-year Work Plan is divided into three thematic clusters that will be developed through 
joint and multidisciplinary research: 
 
1) In the first year, cooperation on the economic reforms and sustainable development will be 
analysed. 
2) The second year will be used to examine cooperation on institutional reform and social 
policies. 
3) The work in the third year will look more deeply at interregional cooperation and global 
integration. 
 
An international seminar will be organised for each cluster to be held, in turn, in Havana, 
Hamburg and Barcelona. For each theme, a set of academic working papers, a Policy Paper 
and a book will be produced. 

 
Partners: 

 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) 

 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://www.cidob.org/
http://www.uh.cu/
https://www.ucm.es/
https://www.giga-hamburg.de/en
https://www.uzh.ch/en.html
http://www.cipi.cu/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.usal.es/
https://www.ua.es/
http://en.uw.edu.pl/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
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3.13 European Web Site on Integration (EWSI) 
 
La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que 
serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els estats 
membres de la UE sobre la integració dels immigrants. 
 
 
 
EWSI té com a objectiu fomentar les polítiques i pràctiques d'integració, 

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

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

 
 
 
 

http://www.migpolgroup.com/
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3.14 VIADUCT  
Enhancing Visibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion 

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

 
 
 
 

 
La complexitat històrica i la volatilitat de les relacions UE-Turquia es reflecteixen en la recerca i 
l'ensenyament en aquest camp. Hi ha projectes de recerca internacionals, així com molts 
estudis i projectes més petits finançats a nivell nacional que s'ocupen de Turquia, inclosa la 
seva relació amb la UE. Vincular aquests diferents projectes, difondre el coneixement sobre el 
procés d'integració europea i explotar les sinèrgies entre els actors internacionals constitueix un 
valor afegit real per als estudis d'integració europea. Amb aquesta finalitat, VIADUCT 
construeix una gran xarxa amb institucions associades a cada estat membre de la UE, Turquia i 
els diversos països veïns i tot el seu abast en recerca i ensenyament més enllà de la UE. 
 
La xarxa VIADUCT està composta per 40 institucions associades i present en 36 països. 
 
Socis: 

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

 ETH Zürich 
 The Finnish Institute of International Affairs  

 HU Berlin 
 Institut für Europäische Politik e.V  

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

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

 Romanian Center for European Policies  

 Danish Institute for International Studies  

 Istituto Affari Internazioanli  

 Comenius University Bratislava  

 University of Iceland 
 Georgian Foundation for International Studies  

 IRMO Zagreb 
 Institute for World Economics  

 Latvian Institute of International Affairs Riga 
 Middle East Research Institute 

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

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

 
 
 
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 dels 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. 
 
Aquest projecte ha aportat una doble contribució. A nivell acadèmic, el projecte ha contribuït 
l’anàlisi i debat teòric 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 ha 
pogut incidir tant en les polítiques d'acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques 
en l'àmbit de l'habitatge.  

 
 
 

http://www.metu.edu.tr/
https://uni-plovdiv.bg/en/
https://www.ui.se/english/
http://www.tau.edu.tr/
https://english.tau.ac.il/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.unl.pt/en
https://www.um.edu.mt/
https://www.ut.ee/en
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.coleuropenatolin.eu/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdulMTcyDNbQRSRLcmlGm6afGhKnteyDssVYuv-MVtKVEDSTTiJt4JBoC4oYQAvD_BwE
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3.16 Future Leaders Forum by CIDOB and Banco Santander 
“Global Techno-politics: Technology, the next global order and the role of the 
EU” 
 
CIDOB Future Leaders Forum, a space for dialogue between future leaders, brings 
together 35 different voices in order to debate and exchange ideas and discuss 
relevant issues of the international agenda. 
 
The first edition of the CIDOB Future Leaders Forum is conceived as a space for dialogue 
between future leaders in a certain area of expertise. This initiative, organised by CIDOB with 
the support of Banco Santander, brings together 35 different voices in order to debate and 
exchange ideas and discuss relevant issues of the international agenda, connecting them with 
relevant social, economic and political actors from Spain and Europe. It also recognises the 
potential and consolidated voices in this year’s topic. Within the framework of this Forum, 
CIDOB and Banco Santander will also present the first edition of their “35 under 35 List”, 
which acknowledges the work of 35 potential and consolidated minds of 35 or less years of 
age.  
 
The topic of this year’s edition is: Global Techno-politics: Technology, the next global order 
and the role of the EU. The international liberal order seems today at stake, facing multiple 
challenges. The technological and digital fields are only two among those affected. Yet, due to 
their growing importance for the world in the next half century, the matter on how new 
technologies are incorporated into our social and political realities becomes decisive. What will 
be the relation between technology and digitalization processes and the global political and 
economic orders? Would multilateralism, economic openness or democratic governance be 
sacrificed for the sake of technological revolutions? Will illiberalism hold the upper hand in the 
digitalisation of the world? 
 
 

 
 

35 under 35 List 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/santander_cidob_35_under_35_list
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3.16 Programa Talent Global 
 

La Fundació Banc Sabadell i el CIDOB (Barcelona 
Centre for International Affairs) llancen el Programa 
Talent Global amb l’objectiu d’impulsar la recerca de 
qualitat de joves investigadors, mitjançant una estada 
de recerca remunerada i dos premis a la investigació 
aplicada. Per tal de posar en marxa el Programa Talent 
Global ambdues entitats han signat un acord de 
col·laboració que recull la seva voluntat d’estimular 
l’excel·lència i promoure activitats de divulgació, 
formació i recerca, així com fomentar i donar suport al 
talent jove  
 
 

 “Premi Talent Reptes Globals” i “Premi Talent Europa Segle XXI”: el talent investigador, 
una aposta de futur 
 
Els premis “Talent Reptes Globals” i “Talent Europa Segle XXI” reconeixen la recerca de 
qualitat d’investigadors/res premiant treballs d’alt nivell acadèmic que tinguin una aproximació 
analítica original i incloguin investigació aplicada.  
 
El “Premi Talent Reptes Globals” es dirigeix a recerques sobre temàtiques globals centrades en 
revolucions tecnològiques i impacte en les relacions i governança internacionals, els reptes del 
desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals, les noves dinàmiques de la 
geopolítica global, geoeconomia i relacions comercials, i gènere i relacions internacionals.  
 
El “Premi Talent Europa Segle XXI”, que es convoca conjuntament amb la Fundació Catalunya 
Europa, promou la recerca sobre temàtiques europees centrades en els reptes de la integració 
europea, les polítiques europees en els àmbits social, econòmic i polític, i la Unió Europea com 
a actor internacional.  
 
La convocatòria d’ambdós premis està oberta des de l’1 de novembre i finalitzarà el proper 28 
de febrer de 2021. La dotació econòmica dels premis és de 2.500€, i entre els requisits està 
tenir menys de 45 anys i que la recerca hagi estat redactada en l’últim any. La resolució dels 
premis es comunicarà abans del 31 de maig de 2021, i anirà a càrrec d’un jurat format pels 
membres de les organitzacions impulsores i tres experts en les temàtiques premiades. Els 
treballs guanyadors seran presentats públicament al juny de 2021 en el marc dels Diàlegs 
Fundació Banc Sabadell. 
 
“Junior Visiting Fellowship”: estada de recerca remunerada 
 
El Programa Talent Global impulsat per la Fundació Banc Sabadell i el CIDOB també vol donar 
suport a la formació de joves talents amb la convocatòria de la “Junior Visiting Fellowship” que 
donarà l’oportunitat a un/a jove investigador/a de fins a 30 anys d’incorporar-se a l’equip 
investigador del CIDOB durant un període de sis mesos mitjançant una estada de recerca 
remunerada. 
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4. PUBLICACIONES 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, prioritzant més que mai els continguts visuals 
(infografies, mapes i gràfics), la identificació dels actors i els factors, i l'anàlisi especialitzada 
dels experts del CIDOB sobre cadascuna de les seves regions i àrees d'investigació. Cada any, 
l'apartat “perfil de país” examina en profunditat un país clau dins de l'escena internacional. 
 
La trigèsima edició del Anuario Internacional CIDOB es centra en l’anlàlisi de la crisi de la 
Covid-19 i els seus efectes sobre els equilibris de poder i la rivalitat entre potències 
internacionals, l’economia o el futur de la democràcia. Quins actors internacional sortiran 
reforçats i quins perjudicats amb aquesta crisi? La lluita contra la Covid-19 unirà o dividirà més 
la comunitat internacional? S’eixamplaran les fractures socials i polítiques? On quedarà l’onada 
de protestes global que va marcar el final del 2019? Amb prop d’un centenar d’articles i 
opinions breus, es tractaran també qüestions de l’agenda internacional com ara la lluita pel 
lideratge mundial entre els EUA i la Xina -davant les eleccions a la Casa Blanca el proper mes 
de novembre-, el nou escenari europeu després del Brèxit, l’impacte de la revolució digital 
sobre els drets i les llibertats individuals, així com l’auge dels moviments feministes 
contemporanis a l’agenda política global. Tot això sota la perspectiva d’una publicació que 
commemora la seva trigèsima edició des de la primera publicació al 1990. 

 
 
Enguany, l’Anuari dedica el seu Perfil de País a 
Alemanya, que celebra el 30 aniversari de la 
reunificació davants dels reptes de la 
desacceleració econòmica produïda per la 
pandèmia, l’auge de l’extrema dreta, el debat sobre 
la immigració i els refugiats, la persistència d’una 
fractura psicològica, política i econòmica entre l’est 
i l’oest del país i el final de l’era Merkel. A més, 
Alemanya ostenta la presidència rotatòria de la UE 
des de l’1 de juliol fins a finals del 2020. 

 
 
 

 
 
 
 

El 3 de juliol, es va celebrar l’acte de presentació online del Anuario Internacional CIDOB 2020, 
que va comptar amb una introducció a càrrec de Bruno Tertrais, director adjunt de la 
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), seguida d’una conversa entre Christian 
Kastrop, secretari d’Estat de Societat Digital i Protecció del Consumidor del Ministeri Federal 
de Justícia i Protecció al Consumidor d’Alemanya, i Jana Puglierin, directora de l’oficina 
d’ECFR a Berlin, moderada per Pol Morillas, director de CIDOB. 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional/anuario_internacional_cidob_2020_nueva_epoca_perfil_de_pais_alemania
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La conferència es va emetre en directe en castellà i en anglès a través del canal de Youtube de 
CIDOB, i a dia d’avui, ja supera les 700 visualitzacions. 
 
Mitjans de comunicació com ara La Vanguardia, Ethic, La Marea, Agenda Públic i CTXT han 
reproduït en les seves edicions digitals diversos articles de l’Anuari, assolint així una major 
audiència i impacte.  

 
4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
La present edició del Anuario CIDOB de la Inmigración revisa el panorama de la immigració i 
l’asil en un context electoral, com ha estat el de l’any 2019, ocupant-se principal d’Espanya, 
però també d’Europa i, en menor mesura, dels Estats Units. L’anàlisi posa el focus en l’auge i 
consolidació de les opcions d’extrema dreta i dreta radical populista en tots aquests espais –
Espanya ha deixat de ser l’excepció en aquest terreny–, així com els efectes i elevats costos, 
en termes humans i de restriccions de drets, que aquesta tendència comporta per als 
immigrants, sol·licitants d’asil i refugiats. L’Anuari també explora assumptes tan rellevants com 
ara la situació dels menors estrangers no acompanyats, les dones migrants i refugiades a la 
Frontera Sud o les víctimes del tràfic de persones a Espanya. 
 
L’Anuario CIDOB de la Inmigración és una publicació d’anàlisi i balanç editada per CIDOB des 
de l’any 2007. Des d’una perspectiva multi- i inter-disciplinar, analitza les principals 
característiques i tendències de la immigració i les polítiques migratòries a Espanya, en el 
context europeu i internacional. 
 
La dotzena edició del Anuario CIDOB de la Inmigración compta amb el recolzament de: “la 
Caixa”, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El 20 de febrer de 2020, la seu del CaixaForum 
Madrid va acollir la presentació del Anuario CIDOB de la Inmigración 2019 «Inmigración, 
elecciones y comportamiento político» amb un acte obert al públic celebrat entre les 12:00h i 
les 14:00h, que va comptar amb la participació de la secretària d’Estat de Migracions, Hana 
Jalloul. 

 

 
 

Presentació Anuario CIDOB de la Inmigración, 
20 de febrer de 2020, 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, per a la qual es van acreditar 18 mitjans de 
comunicació d’àmbit nacional com ara El País, TVE, El Confidencial, Público, ABC, Cadena 
SER, Onda Cero o RNE. 

https://www.youtube.com/watch?v=rAvr2hXtY10
https://www.youtube.com/watch?v=tcNl28AB4zY&t=143s
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_elecciones_y_comportamiento_politico_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2019
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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. 
 
Desinformación y poder: la crisis de los intermediarios Nº124 (maig) 
 
Sanciones internacionales: sus “otros” efectos Nº125 (setembre) 
 
Resurgimiento de la derecha en América Latina: nuevas coaliciones y agendas Nº123 
(desembre) 
 

 
 
 
El número 124 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals es va presentar en moment 
d’excepcionalitat global, entre mesures de protecció i aïllament decretades per lluitar contra una 
pandèmia, la de la COVID-19, que ha amplificat les vulnerabilitats d’un món connectat física i 
comunicativament. 
 
Carme Colomina i Daniel Innerarity, coordinadors científics d’aquest número, van analitzar 
aquest moment determinant per a unes relacions internacional que ja es reescriuen en clau de 
les noves línies de confrontació tecnològica en un diàleg online introduït per Pol Morillas, 
director de CIDOB, que es va celebrar el 25 de maig i que ja acumula més de 2.000 
visualitzacions. 

 

 
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. 
 
Les Notes Internacionals CIDOB han estat consultades un 25% més respecte a l’any anterior. 
Concretament, han rebut 360.092 visites al 2020 davant les 287.795 de 2019. 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/afers_internacionals/desinformacion_y_poder_la_crisis_de_los_intermediarios
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/sanciones_internacionales_sus_otros_efectos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/resurgimiento_de_la_derecha_en_america_latina_nuevas_coaliciones_y_agendas
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/desinformacion_y_poder_en_tiempos_de_coronavirus
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Tunisia is the sick man of North Africa 
Data de publicació: 01/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Barcelona i la Mediterrània, una segona oportunitat 
Data de publicació: 01/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
La ‘representatividad plural’ y la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
Data de publicació: 02/2020 
Autors: Pol Morillas, director, CIDOB i Jordi Quero, investigador, CIDOB 
 
Russia-Ukraine Transit Deal: A Crisis Postponed? 
Data de publicació: 02/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sènior, Atlantic Council, Washington DC 
 
How Libya impacts North Africa 
Data de publicació: 02/2020 
Autors: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB i Akram Kharief, analista 
independent, Algeria 
 
El Sahel: la otra frontera de Europa 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Oriol Puig, investigador, CIDOB 
 
El Magreb y la apuesta europea por África 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
Apoyo internacional al proceso de democratización en Venezuela. El papel de la Unión 
Europea 
Data de publicació: 03/2020 
Autora: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 
 
Lecciones de una crisis global: coronavirus, orden internacional y el futuro de la UE 
Data de publicació: 04/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
From risk to opportunity: Local governance in the southern Mediterranean 
Data de publicació: 06/2020 
Autora: Noha El-Mikawy, directora regional, Middle East and North Africa Office, Ford 
Foundation 
 
¿Es España realmente LGTBI-friendly con las personas refugiadas? Las deficiencias del 
sistema de asilo español para el colectivo LGTBI 
Data de publicació: 06/2020 
Autora: Berta Güell, investigadora, CIDOB 
 
Las relaciones culturales internacionales de la UE y la necesidad de incorporar a las 
ciudades 
Data de publicació: 07/2020 
Autors: Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB i Jeremie Molho, investigador Marie 
Curie, European University Institute & National University of Singapore 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_223/tunisia_is_the_sick_man_of_north_africa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_224/barcelona_i_la_mediterrania_una_segona_oportunitat
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_225/la_representatividad_plural_y_la_reforma_del_consejo_de_seguridad_de_naciones_unidas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_226/russia_ukraine_transit_deal_a_crisis_postponed
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_227/how_libya_impacts_north_africa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_230/el_sahel_la_otra_frontera_de_europa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_228/el_magreb_y_la_apuesta_europea_por_africa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_231/lecciones_de_una_crisis_global_coronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_232/from_risk_to_opportunity_local_governance_in_the_southern_mediterranean
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_233/es_espana_realmente_lgtbi_friendly_con_las_personas_refugiadas_las_deficiencias_del_sistema_de_asilo_espanol_para_el_colectivo_lgtbi
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_233/es_espana_realmente_lgtbi_friendly_con_las_personas_refugiadas_las_deficiencias_del_sistema_de_asilo_espanol_para_el_colectivo_lgtbi
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_235/las_relaciones_culturales_internacionales_de_la_ue_y_la_necesidad_de_incorporar_a_las_ciudades
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_235/las_relaciones_culturales_internacionales_de_la_ue_y_la_necesidad_de_incorporar_a_las_ciudades
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Some international players have a strategy in Libya, others not 
Data de publicació: 07/2020 
Autor: Francis Ghiles, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Trump vs Biden: Canvi de líder per a un país en canvi? 
Data de publicació: 10/2020 
Autor: CIDOB 
 
Políticas de la indigencia. Solicitantes de asilo sin casa en Europa 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB i Olatz Ribera, investigadora, 
CIDOB 
 
Los Balcanes Occidentales, el largo y sinuoso camino hacia Europa 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Bashkim Shehu, escriptor i director de la revista "The Bridge" 
 
Algeria takes a step forward 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Overlooked and underrated? The role of youth and women in preventing violent 
extremism 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Conflict management in the Donbas: the elections that could not be 
Data de publicació: 12/2020 
Autora: Anna Korbut, periodista i analista 
 
Anxiety in the West. How to Restore the Ideal of Western Democracy? 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Rob Riemen, escriptor i fundador de Nexus Institute 
 
Las políticas de integración en España según el índice MIPEX 
Data de publicació: 12/2020 
Autors: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB, i Carlota Cumella de Montserrat, 
investigadora, CIDOB 
 
El món el 2021: deu temes que marcaran l’agenda internacional 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB (coordinador i editor) 
 
Housing in the digital age: Trends and implications 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Carlos Delclós, investigador postdoctoral, Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP-UAB), investigador associat, CIDOB 
 
 

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. 
 
Les consultes a Opinion CIDOB han augmentat prop d’un 70% respecte al 2019, assolint les 
109.984 visites. 
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/n1_234/some_international_players_have_a_strategy_in_libya_others_not
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/236/trump_vs_biden_canvi_de_lider_per_a_un_pais_en_canvi
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/237/politicas_de_la_indigencia_solicitantes_de_asilo_sin_casa_en_europa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/238/los_balcanes_occidentales_el_largo_y_sinuoso_camino_hacia_europa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/239/algeria_takes_a_step_forward
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/240/overlooked_and_underrated_the_role_of_youth_and_women_in_preventing_violent_extremism
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/240/overlooked_and_underrated_the_role_of_youth_and_women_in_preventing_violent_extremism
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/241/conflict_management_in_the_donbas_the_elections_that_could_not_be
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/242/anxiety_in_the_west_how_to_restore_the_ideal_of_western_democracy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/244/las_politicas_de_integracion_en_espana_segun_el_indice_mipex
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/243/el_mon_el_2021_deu_temes_que_marcaran_l_agenda_internacional
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/245/housing_in_the_digital_age_trends_and_implications
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The US and China in the new global order 
Data de publicació: 01/2020 
Autor: Sean Golden, investigador sènior associat, CIDOB 

 
The US, China, and the EU in a New Global Order: A World of Two or Three? 
Data de publicació: 01/2020 
Autors: Pol Morillas, director, CIDOB i Jordi Quero, investigador, CIDOB 
 
China and US in the new global order: The role for the EU? 
Data de publicació: 01/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sènior, Atlantic Council, Washington DC 
 
Venezuela un año después: el desgobierno de dos presidentes y tres parlamentos 
Data de publicació: 01/2020 
Autora: Susanne Gratius, investigadora sènior associada, CIDOB 
 
De invisibilidades y diversidades urbanas. Reflexiones en torno al patrimonio urbano 
Data de publicació: 01/2020 
Autora: Eva Garcia-Chueca, investigadora sènior, CIDOB 
 
El golf Pèrsic, novament 
Data de publicació: 02/2020 
Autor: Antoni Segura i Mas, president, CIDOB 
 
Without Cities There Will Be No Green Deal 
Data de publicació: 02/2020 
Autor: Agustí Fernández de Losada, investigador sènior i director del Programa Ciutats 
Globals, CIDOB 
 
Coronavirus: infodèmia i desinformació 
Data de publicació: 03/2020 
Autora: Carme Colomina, investigadora, CIDOB 
 
Globalization and its critics 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Coronavirus: entre el que és global i el que és nacional 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
Una reclusió planetària per contenir el coronavirus: la resiliència en temps de crisi 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador, CIDOB 
 
Quatre anys de l’acord UE-Turquia 
Data de publicació: 03/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
Conflict and peace scenarios in times of COVID-19 
Data de publicació: 03/2020 
Autor: Juan Garrigues, director adjunt, Dialogue Advisory Group; investigador associat, CIDOB 
 
Desigualtat a l'Amèrica Llatina davant la crisi del coronavirus 
Data de publicació: 03/2020 
Autora: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB  
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/the_us_and_china_in_the_new_global_order
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order_a_world_of_two_or_three
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/china_and_us_in_the_new_global_order_the_role_for_the_eu
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/venezuela_un_ano_despues_el_desgobierno_de_dos_presidentes_y_tres_parlamentos
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/ciudades_globales/de_invisibilidades_y_diversidades_urbanas_reflexiones_en_torno_al_patrimonio_urbano
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/el_golf_persic_novament
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/ciudades_globales/without_cities_there_will_be_no_green_deal
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_infodemia_i_desinformacio
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/globalization_and_its_critics
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_entre_el_que_es_global_i_el_que_es_nacional
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/una_reclusio_planetaria_per_contenir_el_coronavirus_la_resiliencia_en_temps_de_crisi
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/migraciones/quatre_anys_de_l_acord_ue_turquia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/conflict_and_peace_scenarios_in_times_of_covid_19
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/america_latina/desigualtat_a_l_america_llatina_davant_la_crisi_del_coronavirus
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Bojo's Coronavirus Fall Out 
Data de publicació: 04/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
COVID-19: Per què la UE ha de ser solidària amb els seus veïns? 
Data de publicació: 04/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
COVID-19 i terrorisme: quan l’excepció confina la regla 
Data de publicació: 04/2020 
Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Solidaritat i coronavirus: la fi de l’europeisme naïf? 
Data de publicació: 05/2020 
Autor: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Coronavirus en África: ¿la historia de siempre? 
Data de publicació: 05/2020 
Autor: Oriol Puig, investigador, CIDOB 
 
Economy should take centre stage in EU's (security) links with North Africa 
Data de publicació: 05/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Es troba la Unió Europea en una crisi existencial? 
Data de publicació: 05/2020 
Autor: Emmanuel Comte, investigador sènior, CIDOB 
 
El asilo confinado 
Data de publicació: 06/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
Refugi sense casa? Crisi d'acollida i d’habitatge a Catalunya 
Data de publicació: 06/2020 
Autors: Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós, Blanca Garcés Mascareñas 
 
La postpandèmia i l'ètica de la precaució 
Data de publicació: 07/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
Belt and Road cities begin to find their form 
Data de publicació: 07/2020 
Autors: Simon Curtis, University of East Anglia, i Maximilian Mayer, University of Nottingham 
Ningbo China 
 
Are we heading for a green post-Covid recovery? In Europe’s cities the signs say yes 
Data de publicació: 07/2020 
Autora: Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB 
 
La frontera descarada 
Data de publicació: 09/2020 
Autora: Blanca Garcés, investigadora sènior, CIDOB 
 
La revolución bielorrusa y el Kremlin 
Data de publicació: 09/2020 
Autora: Carmen Claudín, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/bojo_s_coronavirus_fall_out
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/covid_19_per_que_la_ue_ha_de_ser_solidaria_amb_els_seus_veins
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/covid_19_i_terrorisme_quan_l_excepcio_confina_la_regla
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/solidaritat_i_coronavirus_la_fi_de_l_europeisme_naif
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_en_africa_la_historia_de_siempre
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/economy_should_take_centre_stage_in_eu_s_security_links_with_north_africa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/es_troba_la_unio_europea_en_una_crisi_existencial
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/el_asilo_confinado
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/refugi_sense_casa_crisi_d_acollida_i_d_habitatge_a_catalunya
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/la_postpandemia_i_l_etica_de_la_precaucio
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/belt_and_road_cities_begin_to_find_their_form
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/are_we_heading_for_a_green_post_covid_recovery_in_europe_s_cities_the_signs_say_yes
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/la_frontera_descarada
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/la_revolucion_bielorrusa_y_el_kremlin
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Mali: ¿golpe contra Francia? 
Data de publicació: 09/2020 
Autor: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
COVID-19, conjuntura crítica 
Data de publicació: 09/2020 
Autor: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
Referéndum en Italia: ¿reducir el parlamento para mejorar la democracia? 
Data de publicació: 09/2020 
Autor: Andrea Noferini, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Boris Johnson’s day of reckoning cannot be far off 
Data de publicació: 09/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Solidaridades adjetivadas 
Data de publicació: 09/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
La ONU a los 75: hacia un multilateralismo sin hegemón 
Data de publicació: 09/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
The Greek-Turkish crisis calls for negotiation 
Data de publicació: 10/2020 
Autor: Emmanuel Comte, investigador sènior, CIDOB 
 
Biden i el retorn al multilateralisme 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
What role can EU recovery funds play in boosting new approaches to urban 
regeneration? The case of Spain and Portugal 
Data de publicació: 11/2020 
Autora: Eva Garcia Chueca, investigadora sènior, CIDOB 
 
25 after Dayton: The EU and the accompaniment of Bosnia’s future 
Data de publicació: 11/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
El desafío democrático después de Trump y más allá del Trumpismo 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
Las elecciones parlamentarias en Venezuela: una doble derrota 
Data de publicació: 12/2020 
Autora: Susanne Gratius, investigadora sènior associada, CIDO; professora i directora del 
Departament de Ciència Política i Relacions Internacionas de la UAM 
 
More than enthusiasm: the EU, the energy transition and the Energy Charter Treaty 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sènior, Atlantic Council, Washington DC. 
 
Islas jaula 
Data de publicació: 12/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/mali_golpe_contra_francia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/covid_19_conjuntura_critica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/referendum_en_italia_reducir_el_parlamento_para_mejorar_la_democracia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/boris_johnson_s_day_of_reckoning_cannot_be_far_off
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/solidaridades_adjetivadas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/la_onu_a_los_75_hacia_un_multilateralismo_sin_hegemon
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/the_greek_turkish_crisis_calls_for_negotiation
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/biden_i_el_retorn_al_multilateralisme
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/what_role_can_eu_recovery_funds_play_in_boosting_new_approaches_to_urban_regeneration_the_case_of_spain_and_portugal
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/what_role_can_eu_recovery_funds_play_in_boosting_new_approaches_to_urban_regeneration_the_case_of_spain_and_portugal
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/25_after_dayton_the_eu_and_the_accompaniment_of_bosnia_s_future
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/el_desafio_democratico_despues_de_trump_y_mas_alla_del_trumpismo
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/las_elecciones_parlamentarias_en_venezuela_una_doble_derrota
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/more_than_enthusiasm_the_eu_the_energy_transition_and_the_energy_charter_treaty
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/islas_jaula
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La oportunidad de un cambio histórico para Chile 
Data de publicación: 12/2020 
Autors: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB i Maximiliano Arce, Màster en Relacions 
Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB 
 

 
4.6 CIDOB Briefings 
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. 

 
'War and Peace in the 21st Century 2020: A World of Two or Three? The US, China and 
the EU in a New Global Order' 
Data de publicació: 01/2020 
Autores: Pol Morillas, Director, CIDOB and Oriol José Ochoa, Research Assistant, CIDOB 
 
Pilar Europeo de Derechos Sociales. El papel de las áreas metropolitanas europeas en 
materia social 
Data de publicació: 03/2020 
Autores: Eva Garcia-Chueca, investigadora sénior del programa Ciutats Globals i Agustí 
Fernández de Losada, investigador sénior i director del programa Ciutats Globals, CIDOB 
 
Building a Euro-Mediterranean partnership with, not for, cities 
Data de publicació: 07/2020 
Autora: Sylvia I. Bergh, Associate Professor in Development Management and Governance, 
International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam 

 
Polarización y diálogo en las sociedades democráticas 
Data de publicació: 09/2020 
Autores: Kristian Herbolzheimer, director, ICIP; Pol Morillas, director, CIDOB i Héctor Sánchez 
Margalef, investigador, CIDOB 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/la_oportunidad_de_un_cambio_historico_para_chile
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/cidob_briefings_war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/cidob_briefings_war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/pilar_europeo_de_derechos_sociales_el_papel_de_las_areas_metropolitanas_europeas_en_materia_social
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/pilar_europeo_de_derechos_sociales_el_papel_de_las_areas_metropolitanas_europeas_en_materia_social
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/building_a_euro_mediterranean_partnership_with_not_for_cities
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/polarizacion_y_dialogo_en_las_sociedades_democraticas
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4.7 CIDOB Report 
Treball col·laboratiu dels investigadors del CIDOB l'objectiu del qual és l'anàlisi d'un tema 
concret de l'actualitat internacional des de diferents punts de vista. Al 2020, els CIDOB Report 
assoliren 24.194 visites, un 31% més que l’any anterior. 

 
Ciudades en primera línea: gestionando la crisis del coronavirus 
Data de publicació: 06/2020 
Coordinadores: Agustí Fernández de Losada, investigador sénior i director del programa 
Ciutats Globals, CIDOB i Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB 
 
La difusió d’aquest CIDOB Report es va realitzar mitjançant un microsite especial dedicat al 
paper de les ciutats en la gestió de la pandèmia, que acumula més de 2.400 visites.  
 

 
 

dossiers.cidob.org/cities-in-times-of-pandemics 

 
El 22 de juny es va presentar aquest CIDOB Report a un webinar que va comptar amb la 
participació d’alguns dels autors, moderat per Agustí Fernández de Losada, director del 
Programa Ciutats Globals de CIDOB. 

 
La ONU a los 75: repensando el multilateralismo 
Data de publicació: 09/2020 
Coordinador: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 

 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/ciudades_en_primera_linea_gestionando_la_crisis_del_coronavirus
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/webinar_cities_on_the_frontline_managing_the_coronavirus_crisis
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/la_onu_a_los_75_repensando_el_multilateralismo
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El CIDOB Report La ONU a los 75: Repensando el multilateralismo, a més d’examinar els 
reptes calu als què s’enfronta actualment l’ONU, pretén aportar idees sobre com reforçar el 
multilateralisme i la cooperació internacional. Pew Research Centre, un fact thank independent 
que analitza les tendències i l’opinió pública a tot el món, ha publicat l’estudi International 
Cooperation Welcomed Across 14 Advanced Economies, que recull la valoració de la tasca 
de les Nacions Unides i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) durant la pandèmia per 
part dels ciutadans d’Estats units, Canadà, Bèlgica, Dinamarca, França, Alemanya, Itàlia, 
Països Baixos, Espanya, Suècia, Regne Unit, Austràlia, Japó i Corea del Sud. 
 
Ambdós informes van ser presentats el 28 de setembre en un acte online que va comptar amb 
la participació de James Bell, vicepresident d’Estratègia Global del Pew Research Centre; 
Cristina Manzano, directora d’esglobal; Marie Vandendriessche, investigadora sènior 
d’EsadeGeo Center for Global Economy and Geopolitics, Pol Bargués, investigador principal 
de CIDOB, i Pol Morillas, director de CIDOB, com a moderador i conductor de la sessió. 
 

 
 

La ONU a los 75: Repensando el multilateralismo, 28 de setembre 

 
 
4.8 Monografies 
Edició en format llibre del contingut de diferents recerques, seminaris, debats i tallers de 
reflexió organitzats pel CIDOB. Les consultes als articles de les monografies han augmentat un 
29% al 2020, assolint les 26.971 visites. 

 
Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona 
Data de publicació: 12/2020 
Autor: Patricia García-Durán Huet i Eloi Serrano Robles (eds.) 

 
Cooperación entre la UE y Cuba para las reformas económicas y productivas. Desafíos 
de la reforma económica en Cuba 
Data de publicació: 10/2020 
Autor: José Antonio Alonso (coord.) 
 
«Casa nostra, casa vostra»? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de 
sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya 
Data de publicació: 06/2020 
Autores: Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós, Blanca Garcés Mascareñas 

 

 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/la_onu_a_los_75_repensando_el_multilateralismo
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/international-cooperation-welcomed-across-14-advanced-economies/
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/international-cooperation-welcomed-across-14-advanced-economies/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/geopolitica_y_comercio_en_tiempos_de_cambio_una_mirada_desde_barcelona
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/cooperacion_entre_la_ue_y_cuba_para_las_reformas_economicas_y_productivas_desafios_de_la_reforma_economica_en_cuba
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/cooperacion_entre_la_ue_y_cuba_para_las_reformas_economicas_y_productivas_desafios_de_la_reforma_economica_en_cuba
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/casa_nostra_casa_vostra_condicions_i_trajectories_d_acces_a_l_habitatge_de_sol_licitants_d_asil_i_refugiats_a_catalunya
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/casa_nostra_casa_vostra_condicions_i_trajectories_d_acces_a_l_habitatge_de_sol_licitants_d_asil_i_refugiats_a_catalunya


 

 38 

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 1.019 biografies 
 
Al 2020, l’augment de consultes a les Biografies i els seus productes relacionats es sitúa al 
127%, concentrant més d’1.000.000 de visites en total. 
 

 
www.cidob.org 

 

http://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. Al 2020, les 
restriccions derivades de la crisi de la COVID-19 han obligat CIDOB a transformar la 
seva activitat pública i apostar per la creació de contingut audiovisual i webinars oberts 
al públic general. D’aquesta manera, CIDOB ha acumulat prop de 200.000 
visualitzacions del seu contingut online al canal institucional de Youtube. 

 
5.1 Web  
Al 2020, el número de visistes al web de CIDOB ha augmentat un 83,5% respecte l’any 
anterior, assolint les 3.482.562 de visites davant el 1.898.114 de 2019.Totes les sèries de 
publicacions de CIDOb han augmentat el seu nombre de visites, així com el temps de consulta, 
que supera els 3 minuts en totes elles. 
 
Així mateix, al 2020 el web de CIDOB ha fidelitzat 243.484 nous usuaris, persones que 
accediren per primer cop al site i repetiren la seva visita. 

 

 
www.cidob.org  

 

5.2 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 
2020 han rebut el newsletter de CIDOB un total de 5.255 subscriptors. 

 
 
Carta Internacional, català: 1.946 suscriptores 
Carta Internacional, castellà: 2.568 suscriptores  
In Focus, anglès: 741 suscriptores   

 
5.3 Xarxes socials 

La difusió de les nostres publicacions a través de les xarxes socials és una aposta estratègica 
del CIDOB. Per fer els continguts més accessibles des del punt de vista de la forma sense 
renunciar a la profunditat de l’anàlisi, el CIDOB ha incorporat la narrativa transmèdia a la seva 
estratègia de comunicació, fent una aposta clara pel contingut audiovisual i buscant una major 
interrelació amb el destinatari final. 

 
Twitter: 26.815 seguidores  
Facebook: 9.990 seguidores  
Instagram: 1.088 seguidores 
Youtube: 99.647 visualizaciones 

http://www.cidob.org/
https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w

