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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 2022-2025, 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. 
 

▪ Àsia-Pacífic i Àfrica subsahariana 
El CIDOB incorpora en la seva anàlisi les dinàmiques presents en altres regions del 
món, entre les quals destaquen la zona de l’Àsia-Pacífic, i l’Àfrica subsahariana i el 
Sahel. 
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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. 
 
 

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. 
 
El 2021, i degut a les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19, no s’han dut a terme 
Esmorzars CIDOB en format presencial. 
 
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: 179 
 

▪ Cicle “Què passa al món?” Ordre o caos? Populisme, humanisme tecnològic i 
democràcia liberal. 17 de juny. 

▪ Cicle “Què passa al món?” L’era post-Merkel: repercussions per a Alemanya i 
la Unió Europea. 29 de setrembre.  

▪ Cicle “Què passa al món?” S’ha de dialogar amb terroristes? Lliçons de 
l’Afganistan i altres conflictes. 30 de setembre. 

▪ Cicle “Què passa al món?” Present i futur de l’Afganistan després de la 
tornada dels Talibans. 17 de noviembre. 
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Ordre o caos? Populisme, humanisme tecnològic i democràcia liberal 
17 juny 2021 
 
El món mostra cada dia un rostre més antiliberal, conseqüència d’un segle XXI debilitat pels 
populismes autoritaris, i incapaç de donar resposta a la deshumanització d’una revolució digital. 
Creix la sensació que la democràcia liberal és un model fallit. Els estats d’excepció no han 
restaurat la seguretat; el capitalisme cognitiu no ha portat el benestar per a tots i la vacunació 
contra la covid-19 restableix lentament la salut física i mental d’una societat esgotada i 
resignada davant l’adversitat. El vell dilema seguretat o llibertat s’aguditza amb la 
descomposició perceptiva de tots dos en un altre nou: ordre o caos.  
 
A El liberalismo herido, José María Lassalle, assagista, director del Fòrum d’Humanisme 
Tecnològic d’Esade i exsecretari d’estat de Cultura i d’Agenda Digital, proposa un liberalisme 
renovat i crític que rebutja l’individualisme egoista d’una ideologia neoliberal hibridada amb el 
feixisme. Amb motiu de la seva publicació, va reflexionarà juntament amb Ingrid Guardiola, 
investigadora cultural i directora de Bòlit, sobre la necessitat d’un nou humanisme col·laboratiu, 
obert a aliances amb els que volen una democràcia hospitalària i generosa que lluiti contra l’odi 
i la polarització, i un humanisme digital que ajudi a dissenyar èticament una 
Ciberdemocràcia. Pol Morillas, director del CIDOB, va presentar i conduir aquest diàleg.  
 
>> Vídeo: Ordre o caos? Populisme, humanisme tecnològic i democràcia liberal 
 
 

 
 

Ordre o caos? Populisme, humanisme tecnològic i democràcia liberal 
17 juny 2021, CIDOB 

 
 
L’era post-Merkel: repercussions per a Alemanya i la Unió Europea 
29 setembre 2021 
 
En ocasió de les properes eleccions a Alemanya, que tindran lloc el 26 de setembre, el CIDOB, 
el COLPIS i l’ICPS organitzen una nova sessió del Cicle “Què passa al món?” per analitzar els 
seus resultats i repercussions. Aquests comicis marcaran la fi de l’era d’Angela Merkel, després 
de 16 anys al capdavant del país, i seran també les primeres des de la Segona Guerra Mundial 
on un canceller en actiu renúncia a la reelecció. Canvi climàtic, Unió Europea, necessitat de 
modernització o cohesió social seran alguns dels elements centrals de la campanya electoral. 
 
Alhora, la Unió Europea es mou al ritme d’Alemanya, i aquestes eleccions seran clau per definir 
qui i com es marcarà el rumb de la integració europea després de la pandèmia. Ha d’exercir 
Alemanya un lideratge més actiu al capdavant de la UE? Quin paper jugaran els Verds en 
l’Alemanya post-Merkel? I, on queda la socialdemocràcia alemanya després d’aquestes 
eleccions? Aquesta sessió comptarà amb la participació de Klaus-Jürgen Nagel, professor de 
Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Carme Colomina, investigadora 
principal del CIDOB; i Máriam Martínez Bascuñán, professora de Ciència Política de la 
Universitat Autònoma de Madrid (UAM); i serà moderada per Pol Morillas, director del CIDOB, 

https://www.youtube.com/watch?v=djuUAV3dLCY
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que donarà la benvinguda a aquest acte juntament amb Jordi Pacheco, degà del COLPIS 
(Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya).  
 
>> Vídeo: L’era post-Merkel: repercussions per a Alemanya i la Unió Europea 
 
 

 
 

L’era post-Merkel: repercussions per a Alemanya i la Unió Europea, 29 setembre 2021, CIDOB 

 
 
S’ha de dialogar amb terroristes? Lliçons de l’Afganistan i altres conflictes 
30 setembre 2021 
 
En Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos armados, Jonathan Powell, ex cap 
de gabinet de Tony Blair i element fonamental en les negociacions de pau d’Irlanda del Nord, 
sosté que qualsevol conflicte, per sanguinari, antic o difícil que sigui, es pot resoldre amb l’art 
de la paraula, amb paciència i lideratge polític. Per això defensa que, si bé dialogar sempre 
serà difícil i moralment arriscat, és necessari.  
 
Amb motiu de la publicació del seu llibre en castellà per part de l’ICIP, Powell va reflexionar 
amb Sergio Jaramillo, ex Alt Comissionat per la Pau del govern de Colòmbia, sobre les 
oportunitats i els límits de negociar amb organitzacions que fan servir la violència per defensar 
les seves finalitats. Tant Powell com Jaramillo han estat assessorant el govern de l’Afganistan 
en el seu procés de pau, recentment fallit. Kristian Herbolzheimer, director de l’ICIP, va 
conduir el diàleg, que va ser presentat per Pol Morillas, director del CIDOB.  
 
>> Vídeo: S’ha de dialogar amb terroristes? Lliçons de l’Afganistan i altres conflictes 
 
 

 
 

S’ha de dialogar amb terroristes? Lliçons de l’Afganistan i altres conflictes, 30 setembre 2021, CIDOB 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_gBpsa-AgE&t=105s
http://secure-web.cisco.com/1ElRIwfVl0U4__PyMFuqzumflPhD8506PiZYN1xemSd1T3NWycDavwzIPjoCTmEzyGyjLHjLcX4OBO03fRiDsYaFiMIZNVDPG2nDFVDCendzLqJFs5_IhDQfPW_XGjNvgNJCv11uTjH4NmBrvRZrEK4AYiylt-7HvCSo5NX7XG2grL1V_nESRV7wOVcoP1rNQVXZuVqvW8F4t6huLGxaRHTnwdFKz0DU3BxtSt6YByGiSeJwDNgJsR755IL8FyIYirV2HqcXyjn32ouOUVmrsZf6Nago0vr_AuFvIdiu7XF_sS_GzFUpdbXAUDPfQ3d9qMVWhI4zK5NEkXIih0_Bvsq1SOujS22_o0wVFiThUr4Qz1UNwnzBkHO44wUKxfpRcBSUp7M_VUcNeswyEB-iU-A/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fpublication%2Fdialogar-con-terroristas-jonathan-powell%2F
https://www.youtube.com/watch?v=TEfu3yAhaoY
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Present i futur de l’Afganistan després de la tornada dels Talibans 
17 novembre 2021 
 
Des de fa dècades, l’Afganistan combina períodes d’inestabilitat i fragmentació interna, guerres 
civils i intervencions estrangeres. Durant els darrers vint anys, la intervenció occidental liderada 
pels Estats Units va intentar, sense èxit, afermar un estat estable per evitar que l’Afganistan es 
consolidés com un focus d’inestabilitat regional i internacional. Amb la tornada del règim talibà, 
l’Afganistan farà passos enrere en la consecució de llibertats individuals i s’exacerbaran els 
conflictes grupals, polítics i socials. Una major inestabilitat interna pot, alhora, generar una 
desestabilització regional i internacional més gran. En aquest cicle, Pere Vilanova, catedràtic 
emèrit de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat de Barcelona, director de la 
Divisió d’Afers Estratègics i de Seguretat del Ministeri de Defensa entre el 2008 i el 2010 i 
investigador sènior associat del CIDOB, va debatre els continguts del seu darrer 
llibre Afganistán. Auge, caída y resurgimiento del régimen talibán amb Mayte Carrasco, 
corresponsal, directora i productora de diversos documentals sobre l’Afganistan, i Juan 
Garrigues, director adjunt del Dialogue Advisory Group i investigador sènior associat del 
CIDOB, en un diàleg moderat per Pol Morillas, director del CIDOB. 
 
>> Vídeo: Present i futur de l’Afganistan després de la tornada dels Talibans 
 
  

 
 

 Present i futur de l’Afganistan després de la tornada dels Talibans, 17 novembre 2021, CIDOB 

 
 

 

2.2 Activitats híbrides i online (veure Annex I: Llistat complet d’activitats presencials, 
híbrides i online 2021) 
 
El 2021, a causa les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19, el CIDOB ha continuat 
transformant part de la seva activitat pública, apostant per la creació de contingut audiovisual, 
actes híbrids i webinars oberts al públic general. D’aquesta manera, CIDOB ha superat les 
200.000 visualitzacions del seu contingut online al canal institucional de Youtube. 
 
CIDOB In conversation 
 
Amb la mateixa vocació que els Esmorzars CIDOB, les entrevistes CIDOB In conversation 
with tenen com a objectiu desenvolupar el pensament i l’opinió crítica i oferir noves idees i 
direcció per a la formulació de polítiques en la governança local, nacional i europea. 
  
Mitjançant la creació de contingut audiovisual, en format entrevista, i aprofitant els contactes i 
ponents d’alt nivell convidats regularment pel CIDOB, s’aborden temes com la rivalitat 
geopolítica entre els Estats Units i la Xina, el rol de la Unió Europea en un món multipolar, el 
paper de Rússia o la relació entre la tecnologia i la digitalització i els ordres polítics i econòmics 
globals. 
 

https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
https://www.youtube.com/watch?v=snzd__f-qec


 

 9 

Les entrevistes, d’uns 30 minuts aproximats de durada, són conduïdes pel director del CIDOB o 
un membre del seu equip investigador, i són gravades, editades i emeses com a fals directe a 
través del canal de Youtube del CIDOB, adreçades a un públic format per institucions clau de 
Barcelona, inclosa l’administració, els partits polítics, les universitats, els instituts de recerca, les 
empreses i els mitjans de comunicació. 
 

▪ CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y 
Desarrollo Global, ISGlobal, 4 de maig. 

▪ CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora ejecutiva, 
Ethical Tech Society, 1 de juny. 

▪ CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, political theorist and 
historian, 22 de juliol.  

 
CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisi i Desenvolupament 
Global, ISGlobal 
La geopolítica de la salut 
 

 
 

CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan 

 
▶ Vídeo: CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisi i Desenvolupament 
Global, ISGlobal 
 
  
CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora executiva, Ethical Tech 
Society 
Com es pot regular la tecnologia? 
 

 
 

CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí 

 
▶ Vídeo: CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora executiva, Ethical Tech 
Society 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6qypQjm5qP4&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6qypQjm5qP4&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EkK7ThK7oJs&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EkK7ThK7oJs&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
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CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, teòric polític i historiador 
El futur d'Europa i els seus principals reptes 
 

 
   

CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar 

 
▶ Vídeo: CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, teòric polític i historiador 
 
 
Activitats híbrides 
 
Comerç Internacional i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una mirada des de 
Barcelona 
17 setembre 2021 
 
Aquest seminari, organitzat conjuntament pel CIDOB i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), va tenir com a objectiu oferir un mapa de les diferents estratègies de resiliència 
econòmica al món i el seu possible impacte sobre el comerç internacional. És resiliència 
sinònim de proteccionisme? Són necessàries noves polítiques industrials basades en subsidis 
i/o polítiques comercials agressives? Com pot Barcelona i la seva àrea d’influència protegir-se 
davant la competició entre els Estats Units i la Xina? Quina està sent la resposta de la Unió 
Europea? 
 

 
 

Comerç International i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una mirada des de Barcelona 
 

>> Vídeo Comerç International i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una mirada des de 
Barcelona 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nqxpQIdEkUg&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=V3S0GEUjfcQ&t=269s
https://www.youtube.com/watch?v=V3S0GEUjfcQ&t=269s
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Webinars  
 
Ceuta: entre la crisi migratòria i la diplomática 
20 maig 2021  
 
Amb motiu de l’arribada de milers de migrants a Ceuta a través de la frontera entre el Marroc i 
Espanya, CIDOB va organitzar una sessió per analitzar les causes d’aquesta crisi migratòria i 
diplomàtica, i els possibles escenaris per a la seva resolució.  A la sessió, hi van 
participar Blanca Garcés, coordinadora de recerca i investigadora sènior del CIDOB, que va 
abordar les conseqüències humanitàries d’aquests fets i la seva relació amb la gestió 
migratòria de la UE en els darrers anys; i Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, que va 
reflexionar sobre les derivades geopolítiques d’aquesta crisi per a les relacions del Marroc amb 
Espanya i amb el conjunt de la UE.  
 
>> Vídeo: Ceuta: entre la crisi migratòria i la diplomàtica  
  

 
 

Ceuta: entre la crisi migratòria i la diplomàtica, 20 maig 2021 

 
Bielorússia: les crisis migratòries com a eines de coerció 
16 novembre 2021 
 
En aquesta sessió, Carmen Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB, va analitzar la 
dimensió geopolítica de la crisi de Bielorússia i la posició de Rússia. Blanca Garcés, 
investigadora sènior i coordinadora de recerca del CIDOB, va repassar els episodis en què 
les migracions han estat utilitzades com a eina de guerra híbrida per part de països veïns de la 
UE, incloent-hi els antecedents del Marroc i Turquia. Finalment, Pol Morillas, director del 
CIDOB, es va referir a les conseqüències d'aquesta crisi per a la Unió Europea, en un moment 
en què Polònia lliura la seva pròpia batalla contra les institucions de Brussel·les i s'engega el 
pla de recuperació postpandèmia. 
 
>> Vídeo: Bielorússia: les crisis migratòries com a eines de coerció 
 

 
 

Bielorússia: les crisis migratòries com a eines de coerció, 16 novembre 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=j7ahhWeIW5I
https://www.youtube.com/watch?v=XvCznR_8bIo&feature=emb_title
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2.3 War & Peace in the 21st Century: ‘Bouncing back. World politics after the 
pandemic’ 
 
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. Habitualment es realitza durant un matí amb la participació d'experts, 
acadèmics, intel·lectuals i polítics d'alt nivell. Degut a la pandèmia de la COVID-19, al 2021 
aquest seminari internacional es va transformar en un documental sobre com el coronavirus ha 
alterat les dinàmiques geopolítiques, econòmiques, de seguretat i de cooperació internacionals, 
mitjançant entrevistes amb Javier Solana, Federica Mogherini, Wolfgang Ischinger, Robert 
Malley, Anne Marie Slaughter, Kishore Mahbubani, Martin Griffiths i Funmi Olonisakin.  
 
Preestrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 23 de 
gener, Palau Macaya, Barcelona 
 
La pandèmia del coronavirus ha alterat les dinàmiques geopolítiques, econòmiques, de 
seguretat i de cooperació internacionals. La rivalitat entre els Estats Units i la Xina augmenta, 
les cadenes de valor globals i els intercanvis comercials han sofert un xoc sistèmic, les 
desigualtats es reforcen i l’autoritarisme, el malestar social i els conflictes internacionals 
persisteixen com a fractures fonamentals de l’ordre internacional. Alhora, una sèrie de 
dinàmiques com la mobilització de recursos per a la vacuna, l’articulació de grups de recerca 
transnacionals, les connexions des de la perifèria global o la consolidació de la centralitat de 
l’Àsia ens forcen a repensar l’ordre global des de l’òptica de les noves oportunitats generades.  
 
Quin ordre internacional es consolidarà en el món post-Covid-19? Serà més conflictiu? O se’n 
derivaran noves oportunitats per a la cooperació internacional? En quines àrees es podran 
constituir dinàmiques de suma positiva? És la Covid-19 precursora de futures crisis derivades 
del canvi climàtic? I quins efectes tindrà la pandèmia sobre les dinàmiques de polarització i el 
populisme a escala global?   
 
Aquestes i altres qüestions són abordades per diversos experts en el documental ‘Bouncing 
back. World politics after the pandemic’, que es va emetre en preestrena el passat 23 de 
gener de 2021, en el marc de la iniciativa ‘War and Peace in the 21st Century’, liderada pel 
CIDOB en col·laboració amb EsadeGeo i amb el suport de la Fundació “la Caixa” i dels patrons 
institucionals del CIDOB. El debat posterior a la projecció del documental entre Pol Morillas i 
Javier Solana (via videoconferència), moderat per Rosa Maria Calaf, va permetre intercanviar 
punts de vista entre un públic selecte. A l’acte van assistir-hi 25 persones, d’acord amb les 
restriccions sanitàries vigents, entre les quals es trobaven Joan Josep López-Burniol, Laia 
Bonet, Carles Campuzano, Elisenda Alemany, Jordi Vaquer o Anna Terrón. 
 

 
 

Preestrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 23 de gener, Palau Macaya, Barcelona 

 
▶ Veure galeria d’imatges: Flickr 

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/war_peace_in_the_21st_century_preestrena_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic
https://flic.kr/s/aHsmU4cCpj
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Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 3 de febrer, 
Caixaforum Barcelona 
 
El 3 de febrer de 2021 es va presentar en estrena el documental ‘Bouncing back. World 
politics after the pandemic’ a l’auditori de Caixaforum Barcelona. L’acte va esgotar les 
entrades, amb una audiència de 150 persones (el màxim permès per les restriccions 
sanitàries).  
 
Després de la projecció, va tenir lloc un diàleg entre els directors del documental -Pol Morillas, 
director del CIDOB, i David Fontseca, director de La Kaseta Ideas Factory- i el públic assistent, 
moderat per la redactora en cap de Revista 5W, Maribel Izcue.  
 

 
 

Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 3 de febrer, Caixaforum Barcelona 

 
▶ Veure galeria d’imatges: Flickr 
 
 
Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 15 de febrer, 
Caixaforum Madrid 
 
El 15 de febrer de 2021 es va presentar el documental ‘Bouncing back. World politics after 
the pandemic’ a l’auditori de Caixaforum Madrid, davant d’una audiència de 54 persones.  
Després de la projecció, tindrà lloc un diàleg entre Pol Morillas, director del CIDOB i codirector 
del documental, i Iu Andrés, periodista a SER Catalunya i guionista del documental- i el públic 
assistent, moderat per Marta Arias, responsable de comunicació i redactora de Revista 5W. 
 

 
 

Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 15 de febrer, Caixaforum Madrid 

 

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/estrena_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic
https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
https://flic.kr/s/aHsmU7uru7
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/estrena_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic2
https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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Projeccions a universitats 
 
Després de la seva estrena a Barcelona i Madrid, el documental ‘Bouncing back. World 
politics after the pandemic’ s’ha projectat en les següents universitats: 
 

▪ Sessió al College of Europe amb Sieglinde Gstöhl, director d’Estudis del 
Departament de Relacions Internacionals i Diplomàcia de la UE del College of 
Europe, i Pol Morillas, director del CIDOB i codirector del documental 
‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 4 de març de 2021 

 
▪ Sessió a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 

amb Onno Seroo, director del Grau en Relacions Internacionals de la Facultat 
de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Mariona Lloret Rodà, 
professora adjunta del Grau en Relacions Internacionals de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Mark Jeffery, professor 
associat i coordinador del Grau en Relacions Internacionals de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, i Pol Morillas, director del 
CIDOB i codirector del documental ‘Bouncing back. World politics after the 
pandemic’. 15 de març de 2021 

 
▪ Sessió al King’s College London amb Kieran Mitton, professor de Relacions 

Interenacionals al King’s College London, Funmi Olonisakin, vicepresidenta i 
professora de Seguretat, Lideratge i Desenvolupament del King’s College 
London i participant al documental, i Pol Morillas, director del CIDOB i 
codirector del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 
22 de març de 2021 

 
El documental també s’ha incorporat com a material de suport en diverses assignatures dels 
estudis de Grau i Màster en Relacions Internacionals de Blanquerna – Universitat Ramon Llull. 
 
 
Web i visualitzacions 
 
La realització d’aquest documental és mostra de l’esforç del CIDOB per innovar en la generació 
i difusió de coneixement internacional en temps de pandèmia. Per això, el documental està 
disponible en obert des del 4 de febrer de 2021, dia següent a la seva estrena, a la web 
www.bouncingback.cidob.org i al canal de Youtube del CIDOB. Actualment, més de 12.000 
persones (12.104 el juny de 2022) han visionat el documental, disponible amb subtítols en 
anglès, castellà i català. 
 
▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' 

 

 
 
 
 
 
 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
http://www.bouncingback.cidob.org/
http://www.youtube.com/CidobBarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=cwMudvYT-OM
https://www.youtube.com/watch?v=cwMudvYT-OM
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▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' [VOSE] 

 

 
 
▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' [VOSC] 

 

 
 
La pàgina web del documental ofereix, a més, les entrevistes completes amb els participants al 
documental: 
 

▪ Martin Griffiths, enviat especial de l’ONU per al Yemen 
▪ Wolfgang Ischinger, president, Conferència de Seguretat de Munic 
▪ Kishore Mahbubani, exambaixador de Singapur a l’ONU; distinguished fellow, 

Asia Research Institute, National University of Singapore 
▪ Robert Malley, president i CEO, International Crisis Group 
▪ Federica Mogherini, rectora, College of Europe; ex Alta Representant per a 

Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió Europea 
▪ Funmi Olonisakin, vicepresidenta i professora de Seguretat, Lideratge i 

Desenvolupament, King’s College London 
▪ Anne-Marie Slaughter, CEO, New America 
▪ Javier Solana, president d’Honor, CIDOB; president, EsadeGeo; ex Alt 

Representant de la UE per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna 
 
Aquestes entrevistes també estan disponibles al canal de Youtube del CIDOB i compten amb 
67.357 visualitzacions. 
 
▶ Bouncing back interviews 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhHxGXb_kMs
https://www.youtube.com/watch?v=mhHxGXb_kMs
https://www.youtube.com/watch?v=Tg0trTIquCc
https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt93xIuW8_ugn2nW3-TBov4m
https://bouncingback.cidob.org/interviews
https://bouncingback.cidob.org/interviews
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2.4 I Curs d’Estiu sobre la Unió Europea  
 
L’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona i el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) van organitzar el primer curs 
d’estiu sobre la Unió Europea. Els tres dies lectius van ser sessions monogràfiques, enfocades 
des d’una perspectiva teòrica i pràctica. Es van dividir en una intervenció per part d’un key-note 
speaker de la Comissió o el Parlament Europeu, seguit d’un diàleg amb un periodista i una 
taula rodona que va comptar amb investigadors del CIDOB; funcionaris de les institucions 
europees, tant del Parlament Europeu com de la Comissió Europea; i experts independents. 
L’objectiu d’aquest curs d’estiu era dotar als estudiants d’una perspectiva completa dels debats 
i reptes de la Unió Europea en el curt, mig i llarg termini, i de les eines analítiques perquè 
puguin analitzar i comprendre la realitat europea, i prendre-hi partit de manera activa. Els 
inscrits al curs van rebre, sota demanda, un certificat de participació.  
 
La I edició del Curs d’Estiu va comptar amb més de 200 participants, en format presencial i 
online. 
 

 
 

>> Playlist I Curs d’estiu sobre la Unió Europea “Els reptes de la Unió Europea: una 
mirada experta i institucional” 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt-YcXtp5MsKKqS0RsAaESBL
https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt-YcXtp5MsKKqS0RsAaESBL
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3. PROJECTES DE RECERCA 
 

3.1. BRIDGES 
Assessing the production and impact of migration narratives 
 

El projecte BRIDGES, que reuneix a un 
total de 12 institucions de recerca i 
organitzacions culturals i de la societat civil 
d’arreu d’Europa sota el lideratge de 
CIDOB, es va iniciar al març del 2021 amb 

l’objectiu d’analitzar la producció i l’impacte de les narratives sobre migració a l’esfera 
pública i política europea en un context de creixent polarització i politització sobre 
aquests temes. 

WEB 
 
BRIDGES té un triple objectiu: a nivell acadèmic, busca entendre per què algunes narratives 
acabent sent dominants sobre altres i com aquestes afecten la presa de decisions políiques, 
així com les actituds individuals dels potencials migrans i dels ciutadans europeus; a nivell 
polític, busca aportar evidències empíriques per fer front a les narratives populistes i les 
polítiques simbòliques; a nivell social, pretén crear espais de diàleg entre els diferents actors 
involucrats en la producció de narratives i fomentar l’intercanvi de bones pràctiques. El projecte 
centra la seva recerca en sis països de recepció (França, Alemanya, Hongria, Itàlia, Espanya i 
Regne Unit) i dos països d’origen i trànsit de migrants (Gambia i Turquia). BRIDGES combina 
un enfocament interdisciplinari en l’estudi de la producció i l’impacte de narratives amb 
activitats de co-producció de noves narratives sobre migració amb periodistes, decisors polítics, 
organitzacions culturals, actors de la societat civil i el propis migrants. 
 
Al 2021, CIDOB va organitzar l’acte de llançament del projecte amb tots els socis i membres del 
Consell Assessor de projecte, així com el primer seminari interdisciplinar amb els experts de tot 
el consorci. Ambdós activitats es van celebrar en format en línia els dies 20-21 i 29 d’abril, 
respectivament. degut a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Socis: 

▪ Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI) 
▪ University of Edinburgh (UEDIN) 
▪ Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
▪ Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration & Minorities, Vrije Universiteit 

Brussel (VUB-BIRMM) 
▪ Catholic University of Applied Sciences Mainz (CUAS Mainz) 
▪ por Causa 
▪ Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po) 
▪ Institute for Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences 

Centre of Excellence (CSS-TK) 
▪ Institute for Social Research (ISF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bridges-migration.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/bridges_kick_off_meeting
https://www.cidob.org/ca/
https://www.fieri.it/
https://www.ed.ac.uk/
https://www.upf.edu/
https://www.iai.it/en
https://birmm.research.vub.be/
https://birmm.research.vub.be/
https://www.kh-mz.de/en/home/
https://porcausa.org/
https://www.sciencespo.fr/en/home
https://szociologia.tk.hu/en
https://szociologia.tk.hu/en
https://www.samfunnsforskning.no/english/
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3.2 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 (IPA)  
▪ Migration Policy Group (MPG) 

▪ Bulgarian Council on Refugees and Migrants; Association Multi Kulti Collective (MKC) 

▪ People in Need 
▪ France Terre d'Asile  
▪ Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt 

University (BIM) 
▪ Menedék - Hungarian Association for Migrants 
▪ ISMU Foundation 
▪ Providus  
▪ Diversity Development Group (DDG) 
▪ Maastricht University  
▪ Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social 

Policy; Institute of Social Prevention and Resocialisation, the University of Warsaw 
▪ Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (CES) 
▪ The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public Innovation (CIP) 
▪ Peace Institute 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Malmö University (MAU) 

 
 

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
http://www.bcrm-bg.org/
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.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
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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3.3 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,the 
project identified the tipping points at which risks turn into threats, and how they might be better 
anticipated. It also investigated 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, EU-LISTCO examined 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 assisted 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 took place continuously allowing scholars to 
incorporate concrete policy challenges in their research and enabling policy practitioners to 
pursue research-based policies. 
 
The project came to an end at the beginning of 2021, with the Final Conference on “How the EU 
Should Deal With Disorder at its Borders” being held on 20 January. This event was jointly 
organised by CIDOB, the Freie Universität Berlin and Carnegie Europe in online format due to 
the COVID-19 pandemic restrictions. 

 
Socis: 

▪ Coordinador: 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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3.4 EU IDEA 
EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability 

 
Aquest projecte estudia el passat, el present i el 
futur de diferents models d’integració en la 
governança de la Unió Europea amb l’objectiu de 
facilitar l’elaboració de polítiques, la resolució de 
problemes i la implementació de polítiques al si de 
la Unió Europea. 
    WEB 

 
L’evolució de la política i les polítiques de la Unió Europea ha demostrat que la diferenciació ja 
no pot ser considerada una anomalia del procés d’integració, la qual cosa planteja les següents 
preguntes clau tant per als acadèmics com per als responsables polítics: si la diferenciació no 
només és compatible amb una Unió Europea més efectiva, cohesiva i democràtica, sinó que 
també hi condueix i, en cas afirmatiu, quin tipus de diferenciació ho fa i en quina mesura. En 
aquest sentit, el projecte EU-IDEA va dur a terme una recerca històrica i filosòfica sobre els 
orígens de la diferenciació, dins i fora de la Unió Europea (PT 1); analitzant la diferenciació –en 
relació amb assumptes relatius a la governança i la rendició de comptes (PT 2) i les narratives 
sobre el constitucionalisme i la identitat de la Unió Europea (PT 3)–; investigant la pràctica de la 
diferenciació en tres àrees polítiques clau (PT 4, 5 i 6: Unió Econòmica i Monetària; política de 
defensa i seguretat exterior de la Unió Europea, i llibertat, seguretat i justícia, incloses les 
migracions) i en vista de les perspectives per al Brexit (PT 7), i avaluant les preferències 
polítiques i públiques en l’àmbit nacional (PT 8). Els resultats de les anàlisis seran decisius per 
definir els criteris –en els àmbits institucional, polític i social– amb els quals avaluar els futurs 
escenaris de diferenciació com a eina d’integració (o desintegració) i per elaborar 
recomanacions polítiques per als legisladors nacionals i comunitaris, amb la finalitat 
d’aconseguir una Unió més efectiva i responsable (PT 9). 
 
Les responsabilitats i tasques del CIDOB en el projecte EU-IDEA incloïen dur a terme recerca i 
coordinar el treball de l’àrea temàtica dedicada a la llibertat, la seguretat i la justícia, incloses 
les migracions. La nostra expertesa també va contribuir a l’estudi dels fonaments històrics i 
filosòfics de la diferenciació, l’anàlisi i la comparació de les pràctiques de diferenciació en la 
Unió Econòmica i Monetària i l’estudi dels mecanismes basats en els tractats per a la 
diferenciació en la política de defensa i seguretat exterior de la Unió Europea. 
 
Durant el 2021, CIDOB va organitzar diversos actes online en el marc d’aquest projecte, com 
ara  una conversa amb el Director General de l’Organització International per a les Migracions 
(OIM) António Vitorino, el 25 d’octubre, o el seminari sobre diferenciació a l’ASEAN, ECOWAS i 
MERCOSUR des d’un punt de vista comparat, el 26 d’octubre. 
 
Socis: 

▪ Coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ 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.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/migration_challenges_in_europe_a_conversation_with_director_general_antonio_vitorino
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/migration_challenges_in_europe_a_conversation_with_director_general_antonio_vitorino
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/differentiation_in_asean_ecowas_and_mercosur_a_comparative_analysis
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/differentiation_in_asean_ecowas_and_mercosur_a_comparative_analysis
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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3.5 Whole-COMM 
Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized 
Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective 
 

El projecte Whole-COMM, iniciat al març del 
2021, busca abordar els problemes derivats de 
l’arribada desordenada d’immigrants i sol·licitants 
d’asil a petites i mitjanes ciutats i zones rurals poc 
preparades de la UE a través d'un enfocament 
innovador de recerca que concep la integració 
dels migrants com un procés de creació de 
comunitat.  

WEB 
 
Whole-COMM proposa abordar aquests problemes a través d'un enfocament innovador de 
recerca que concep la integració dels migrants com un procés de creació de comunitat que es 
caracteritza per: a) tenir lloc en contextos locals amb certs condicionants estructurals; b) ser el 
resultat d'interaccions entre múltiples actors des de diferents nivells i localitats; i c) tenir un final 
obert que pot derivar en relacions socials més cohesionades o fragmentades. El focus del 
projecte en petites i mitjanes ciutats i zones rurals permet, així, contribuir a omplir un buit en la 
investigació i els debats polítics més enllà de les grans ciutats. 
 
Whole-COMM impulsa el coneixement científic sobre les dinàmiques i els mecanismes causals 
que influencien la complexa relació entre les polítiques d'integració i la cohesió comunitària. Es 
realitzarà a través d'un enfocament comparatiu entre països (8 de la UE i 2 extracomunitaris) i 
entre localitats (40), i una metodologia mixta que combina tècniques qualitatives i quasi-
experimentals, una enquesta sobre actituds i una anàlisi quantitativa sobre l'impacte de les 
polítiques en la cohesió social i les trajectòries d'integració dels immigrants. A nivell de 
polítiques, Whole-COMM pretén fomentar el debat gràcies a la producció de nou coneixement 
comparat i de la interacció amb una varietat d'actors en un procés d'aprenentatge i cocreació 
de polítiques. La finalitat és impulsar la innovació en les petites i mitjanes ciutats i zones rurals i 
de construir comunitats més cohesionades i resilients cap al canvi. 
 
Socis: 

▪ Coordinador: Collegio Carlo Alberto  
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Universität für Weiterbildung Krems (UWK) 
▪ Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
▪ Technische Universtiät Chemnitz  
▪ European University Institute (EUI) 
▪ Uniwersytet Wroclawski  
▪ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 
▪ Malmö Universitet (MAU) 
▪ Migraition Policy Group (MPG) 
▪ Sabanci Üniversitesi  
▪ York University 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://whole-comm.eu/
https://www.carloalberto.org/
https://www.cidob.org/
https://www.donau-uni.ac.at/de.html
https://www.vub.be/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.eui.eu/
https://uni.wroc.pl/
https://www.eur.nl/
https://mau.se/
https://www.migpolgroup.com/
https://www.sabanciuniv.edu/
https://www.yorku.ca/
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3.6 JOINT 
Understanding and Strengthening EU Foreign and Security Policy in a Complex 
and Contested World 
 

El projecte JOINT, inicial al 2021, analitzarà com 
la contestació interna de la UE, la fragmentació 
regional i la rivalitat entre les grans potències 
afecten la capacitat de la UE per establir objectius 
de política exterior i de seguretat i resoldre 
conflictes i crisis amb èxit.  

 
WEB 

 
Els desafiaments per a la política exterior i de seguretat de la UE han anat en augment en els 
últims anys i dificulten la capacitat de la UE per abordar les crisis i els conflictes . El minvant 
compromís global dels Estats Units i la creixent assertivitat de Rússia i la Xina obstaculitzen la 
capacitat de la UE i els seus estats membres per donar continuïtat a les regles multilaterals i 
obliguen a repensar la seva acció exterior en un món multipolar. La fragmentació regional al 
veïnat de la UE crea desafiaments interconnectats que tenen afectació a tots els àmbits de la 
UE, no només el de política exterior i de seguretat, fet que augmenta la necessitat d'una 
resposta integrada. Mentrestant, l'aparició de forces nacionalistes que sovint adopten punts de 
vista euroescèptics complica els esforços per arribar a un consens dins de la UE sobre 
qüestions de seguretat internacional. JOINT involucra 14 socis de 12 països. CIDOB serà el 
líder del WP3 sobre "La governança de l'acció exterior de la UE". 
 
Durant l’any 2021, CIDOB va acollir una taula rodona sobre el rol de la política exterior de la UE 
en un món cada cop més contestat i també va col·laborar en l’organització de l’acte de 
llançament del projecte, celebrat els dies 29 i 30 d’abril en format online degut a la COVID-19. 
 
Socis: 

▪ Coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ Centre for European Policy Studies (CEPS) 
▪ Freie Universität Berlin  
▪ Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)  
▪ Maastricht University (MAU) 
▪ The Transatlantic Foundation 
▪ International Centre for Defence and Security (EESTI) 
▪ Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
▪ Università degli Studi di Siena (UNISI) 
▪ National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (UKMA) 
▪ Institute of Peace and Security Studies - Addis Ababa University (IPSS) 
▪ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 

▪ Ekonomi Ve Dis Politika Arastirmalar Merkezi Dernegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jointproject.eu/
https://www.jointproject.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/roundtable_what_eu_foreign_policy_in_a_more_contested_world
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/roundtable_what_eu_foreign_policy_in_a_more_contested_world
https://www.iai.it/it
https://www.ceps.eu/
https://www.fu-berlin.de/
https://www.frstrategie.org/
https://www.cidob.org/es/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.ecologic.eu/8638
https://icds.ee/en/
https://www.nupi.no/
https://www.unisi.it/
https://www.ukma.edu.ua/eng/
http://www.aau.edu.et/ipss/
https://jakarta.go.id/artikel/konten/551/centre-strategic-and-international-studies-csis
https://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/per-country/tr/ekonomi+ve+dis+politika+arastirmalar+merkezi+dernegi+-+edam/index.html
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3.7 ADMIGOV 
Advancing Alternative Migration Governance 
 

El projecte ADMIGOV pretén promoure un model 
alternatiu de governança de les migracions 
analitzant la realitat de les pràctiques i les 
polítiques sobre el terreny ja existents. 
 
     WEB 
 
ADMIGOV es pren molt seriosament els principis 
establerts en la Declaració de Nova York (DNY) i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per 
estudiar com es poden millorar el disseny i l’aplicació 

d’enfocaments alternatius a la governança de les migracions. En lloc de proposar un estudi de 
dalt a baix de les polítiques migratòries existents, ADMIGOV avalua la realitat de les polítiques i 
les pràctiques sobre el terreny ja existents per millorar la governança de les migracions prenent 
en consideració els principis de la DNY i els ODS. En aquest sentit, el projecte ADMIGOV 
presenta un disseny de recerca integral i innovador que abasta tota la “cadena” de la migració, 
des de l’entrada fins a la sortida de les persones migrants, i incorpora assumptes clau, com ara 
la migració de la mà d’obra, les necessitats de protecció i els objectius de desenvolupament. 
 
Així mateix, aquest projecte inclou l’anàlisi dels estudis de cas més destacats en l’àmbit de la 
governança de les migracions, incloent-hi les illes gregues, el Líban i Turquia, per entendre 
millor els processos més importants i més problemàtics en joc. Amb aquest objectiu, parteix de 
dades del Consell Danès per als Refugiats, una de les bases de dades més gran del món, i 
pretén generar nous indicadors de bona governança de les migracions, per ajudar la Unió 
Europea a posar en pràctica la DNY i els ODS. 
 
Les tasques i les responsabilitats del CIDOB en el projecte inclouen portar a terme recerca i 
coordinar el treball de l’àrea temàtica dedicada als indicadors. Concretament, l’equip 
desenvoluparà una bateria d’indicadors innovadors per avaluar la governança de les 
migracions que, d’una banda, compleix els principis que inspiren els ODS, la DNY i l’agenda 
europea sobre migracions i, de l’altra, dona resposta als reptes que planteja actualment el flux 
de mobilitat internacional. La nostra expertesa també contribuirà a l’àrea temàtica dedicada a 
l’estudi dels plans d’immigració de mà d’obra a la Unió Europea per al cas de la migració 
circular i temporal. Així mateix, el CIDOB donarà suport a l’elaboració d’un inventari europeu 
sobre migració laboral i durà a terme recerca de camp a l’Estat espanyol juntament amb 
empresaris i les seves organitzacions per identificar pràctiques de contractació i ocupació 
relatives als migrants laborals i per entendre millor com s’afronta l’escassetat de mà d’obra en 
la pràctica. 
 
Socis: 

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

▪ Stichting Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael 
(Clingendael) 

https://admigov.eu/
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/
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3.8 REGIN 
Regions for Migrants and Refugees Integration 

 
El projecte REGIN analitza el paper de les regions en la 
integració de migrants i refugiats, amb la finalitat 
d’establir un marc d’accions i eines per verificar que el 
procés d’integració es realitza amb èxit. 
      WEB 
 
L'objectiu principal de REGIN seria establir un marc comú per 
a les regions per a la integració de migrants i refugiats, i 
desenvolupar una bateria d’eines per aconseguir-ne la 
integració. Concretament, el projecte pretén permetre als 
responsables polítics regionals usar recerca d’avantguarda, 
basada en l’evidència i amb viabilitat comprovada per 
sustentar la presa de decisions sobre la integració. 
 

Així doncs, el projecte aspira a possibilitar que l’acció de comunicació, capitalització i difusió 
adreçada a un públic objectiu ampli s’organitzi de manera contínua i efectiva durant tot el cicle. 
Concretament, es persegueixen quatre objectius principals: 1) identificar els indicadors 
d’inclusió i integració en l’àmbit regional; 2) elaborar una bateria d’eines capaces d’augmentar 
el rendiment regional en la promoció i l’enfortiment de la integració dels migrants i els refugiats; 
3) millorar la planificació i el monitoratge dels indicadors d’integració, i 4) potenciar l’intercanvi, 
el diàleg i la cooperació entre els socis respecte a les pràctiques i les iniciatives. L’objectiu final 
és fomentar la solidesa, la precisió i la fiabilitat de les capacitats de les autoritats regionals per 
promoure la integració, així com millorar la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre elles. 
 
Socis: 

• Coordinador: Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CPMR) 

• Inclusive Strategies SL (Instrategies) 

• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• Migration Policy Group (MPG) 

• Departament d’Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya 

• Región de Murcia 

• Lansstyrelsen Skane 

• Presidencia do Governo Regional Dos Acores 

• Regione Campania 

• Regione Puglia 

https://reginproject.eu/
https://cpmr.org/fr/?__wpdm_view_count=4e9f14b591&id=17129
https://instrategies.eu/es
https://www.cidob.org/ca/
https://www.migpolgroup.com/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=884&IDTIPO=140&RASTRO=c2689$m
http://partnerskapskane.se/
https://portal.azores.gov.pt/web/prgra
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-politiche-sociali
https://www.regione.puglia.it/dettagliostruttura?unitId=D000100
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3.9 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. 
 
En el marc d’aquest projecte, CIDOB va organitzar una seminari online sobre canvi climàtic, 
desenvolupament i seguretat al Sahel l’1 de juliol, en col·laboració amb Adelphi i l’ECDPM.  
 
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 (Chatham House) 

• European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 

• Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (CRS) 

• Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 
 

https://www.cascades.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/climate_change_development_and_security_in_the_central_sahel
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/climate_change_development_and_security_in_the_central_sahel
https://www.pik-potsdam.de/
https://www.sei.org/
https://www.adelphi.de/en
https://www.cmcc.it/
https://ethz.ch/en.html
https://www.york.ac.uk/
https://www.cidob.org/ca/projectes/obert/%20https:/www.syke.fi/en-US
https://www.cidob.org/
https://www.chathamhouse.org/
https://ecdpm.org/
https://systemssolutions.org/
https://www.wu.ac.at/en/
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3.10 FACTS 
From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories 

 
FACTS pretén identificar els rumors, les 
narratives i les notícies falses existents que 
circulen sobre la Unió Europea entre els ciutadans 
mobilitzats i no mobilitzats. També, si aquests 
elements impedeixen el desenvolupament d'una 
ciutadania europea. 

 
 
El projecte també pretén contrastar la solidesa de la 
narrativa tradicional de pau i prosperitat que encara 
s’evoca com el principal èxit de la Unió Europea. 

FACTS pretén contrastar si el pas de el temps ha tingut algun efecte en aquesta narrativa; si 
segueix sent un poderós factor de mobilització; o si els ciutadans mobilitzats i no mobilitzats 
pensen en una narrativa diferent de la de pau i prosperitat. 
 
FACTS compararà les perspectives dels ciutadans en diferents estats membres. El projecte 
explorarà si les divergències, en cas d’haver-ne, són geogràfiques; si les narratives segueixen 
sent igual de sòlides; o si l’edat o el gènere juguen un paper decisiu en la posició respecte la 
UE. Per explorar les diferents narratives, FACTS indagarà sobre el seu origen, analitzant si 
tenen més credibilitat les que procedeixen del cercle més proper, amb l’objectiu d’entendre què 
fa que els ciutadans estiguin més inclinats a creure en rumors o notícies falses, i si existeixen 
tendències comunes en totes aquestes narratives sobre la Unió Europea. 
 
En l’última fase, FACTS reunirà ciutadans de cada estat membre que hagi participat en el 
projecte amb parlamentaris nacionals i eurodiputats per discutir les principals conclusions del 
projecte i fomentar l’intercanvi d’idees. Així mateix, els ciutadans mobilitzats i no mobilitzats 
podran parlar directament amb els seus representants polítics i els podran transmetre les seves 
posicions i visions respecte la Unió Europea, especialment les relacionades amb les narratives i 
la desinformació. 
 
Al llarg del 2021, CIDOB va organitzar l’esdeveniment online de llançament del projecte, el 28 
de gener, i dos focus groups amb ciutadans residents a Catalunya els dies 8 i 12 de juliol. 

 
Socis: 

• Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• 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) 

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/invitacio_a_participar_en_els_focus_groups_del_projecte_facts
https://www.cidob.org/ca/
https://www.iai.it/en
https://www.eliamep.gr/en/
https://wise-europa.eu/en/
https://www.progressives-zentrum.org/en/
https://www.gmfus.org/
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3.11 Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network 
 

El Fòrum Europa-Cuba és un consorci 
d’institucions creat per reforçar les relacions de la 
Unió Europea amb Cuba i promoure una agenda 
de cooperació conjunta.   
                                                                          
    WEB 
 
La Xarxa Jean Monnet del Fòrum Europa-Cuba 
aborda, des d’una perspectiva acadèmica, els 
processos de reforma en curs (econòmica, política, 

social i institucional) a l’illa, necessaris per a la inserció global, regional i interregional de Cuba. 
El projecte pretén contribuir així a dinamitzar la nova etapa de compromís constructiu en les 
relacions entre Cuba i la Unió Europea (UE) després de la signatura de l’Acord de Diàleg Polític 
i Cooperació (PDCA) el desembre de 2016. 
 
Amb el PDCA, la UE ha esdevingut un soci privilegiat per a Cuba que està disposat a cooperar 
en el procés de reforma i a acompanyar el país en la nova fase d’obertura i canvi, iniciada 
durant el govern de Raúl Castro i continuada pel seu successor Miguel Díaz-Canel. L’acord 
permetrà una major integració de Cuba en les relacions UE-Carib i en els programes regionals 
de l’Associació Estratègica UE-CELAC (Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys). El 
pla de treball triennal està dividit en tres blocs temàtics que es desenvoluparan a través de la 
recerca conjunta i multidisciplinària: 
 
1) El primer any s’analitzarà la cooperació per a les reformes econòmiques i el 
desenvolupament sostenible. 
2) El segon any es tractarà de la cooperació per a la reforma institucional i les polítiques 
socials. 
3) El tercer any s’aprofundirà en la cooperació interregional i la inserció global. 
 
Per a cadascun dels blocs s’organitzarà un seminari internacional. Els seminaris tindran lloc 
successivament a l’Havana, Hamburg i Barcelona. S’elaboraran un conjunt de Working 
papers acadèmics, un Policy papers i un llibre sobre cadascun dels tres temes. 
 
Al llarg de 2021, CIDOB va organitzar una sessió online sobre les reformes a Cuba en temps 
de pandèmia, al febrer, i un webinar sobre les relacions entre l’illa i la UE, al desembre. 

 
Socis: 

▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Universidad de La Habana (UH) 
▪ Universidad Complutense de Madrid  (UAM) 
▪ German Institute of Global and Area Studies (GIGA) 
▪ Universidad  Zurich (UZH) 
▪ Centro de Investigacion de Política Internacional (CIPI) 
▪ Universite Paris III Sorbone Nouvelle (Univ-Paris3) 
▪ Universidad de Salamanca (USAL) 
▪ Universidad de Alicante (UA) 
▪ Uniwersytet Warzawski (UW) 
▪ Universidad Autonóma de Madrid (UAM) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/reformes_a_cuba_en_temps_de_pandemia_reptes_en_l_any_0_de_la_reforma_monetaria
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/reformes_a_cuba_en_temps_de_pandemia_reptes_en_l_any_0_de_la_reforma_monetaria
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/las_relaciones_ue_cuba_retos_y_potencialidades_para_el_desarrollo_de_vinculos_estables_y_a_largo_plazo
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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3.12 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 

 
La Jean Monnet Atlantic Network 2.0 analitza les 
relacions interregionals a la conca atlàntica com 
un escenari central de la globalització i un 
microcosmos de tendències globals clau.  

 
   WEB 

 
El projecte Jean Monnet Atlantic Network 2.0 continua 

una recerca que s’ha fet durant sis anys sobre la conca atlàntica com a escenari central de la 
globalització i un microcosmos de tendències globals clau. Les interdependències de la UE 
amb els seus socis a l’Atlàntic estan en procés d’aprofundiment i els riscos transnacionals 
s’incrementen per la rivalitat entre la Xina i els Estats Units a la regió, i els moviments d’altres 
actors desestabilitzadors, per la qual cosa cal una estratègia de balanç per part d’una tercera 
potència com la UE.  
 
Amb l’experiència acumulada d’haver participat com a membres en dos projectes previs –
Atlantic Future (finançat pel 7FP 2013-2016 i coordinat per CIDOB, Espanya) i, posteriorment, 
la Xarxa Jean Monnet d’Estudis Atlàntics, (2017-2019 coordinada per la Fundación Getulio 
Vargas de Rio de Janeiro)–, aquest projecte proposa una xarxa de sis membres que 
mantindran una intensa comunicació i activitats conjuntes. La característica principal d’aquesta 
proposta és la realització de sis reunions, amb tots els representants de la xarxa, en les quals 
s’abordaran tres temes: energía i sostenibilitat, comerç i activitats econòmiques, i desigualtat. 
 
Al llarg de 2021, CIDOB ha organitzat diverses activitats en el marc d’aquest projecte, com 
ara una sessió online sobre la perspectiva atlàntica respecte a reptes globals el 29 de juny i els 
Diàlegs de Política Exterior sobre acció exterior i salut el 27 de setembre, organitzats en 
col·laboració amb ISGlobal i amb el suport del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación. 

 
Socis: 

• Coordinador: Fundação Getulio Vargas International Intelligence Unit (FGV IIU) 

• Universidad Nova de Lisboa – Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-
UNL) 

• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

• Policy Center for the New South (PCNS) 

• Institut d’Études Européennes, Université Libre de Bruxelles (ULB) 
 

https://www.jmatlanticnetwork2.com/
https://www.jmatlanticnetwork2.com/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/atlantic_approaches_to_global_challenges_sustainability_recovery_and_new_security_threats
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/dialegs_de_politica_exterior_accio_exterior_i_salut_vacuna_governanca_i_cooperacio
https://iiu.fgv.br/
https://www.ipri.pt/
https://www.cidob.org/es/
https://www.cide.edu/
https://www.policycenter.ma/
https://www.iee-ulb.eu/
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3.13 EUCTER 
Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 

 
L’objectiu principal d’EUCTER és contribuir a 
copsar millor el paper de la Unió Europea 
(Comissió, estats membres, Consell, Parlament) 
en l’àmbit de la lluita antiterrorista, tant en l’àmbit 
comunitari com en la seva acció exterior. 

      
          WEB 
 
La recerca en el marc d’EUCTER fomentarà la docència i l’aprenentatge en la intersecció de 
dues àrees fonamentals de la política de la UE: l’espai de llibertat, seguretat i justícia i la lluita 
contra el terrorisme de la UE (polítiques i dret). Per assolir aquest objectiu, el projecte promourà 
diversos formats innovadors, l’aprenentatge a distància, una forta interdisciplinarietat i la 
rellevància política. 
 
El projecte reuneix tres àrees de docència i recerca interrelacionades: justícia i afers d’interior 
de la UE, lluita contra el terrorisme de la UE i relacions exteriors de la UE. L’objectiu d’EUCTER 
és explicar per què la cooperació antiterrorista de la UE, així com les relacions exteriors (és a 
dir, política exterior i política de seguretat comuna / política europea comuna de seguretat i 
defensa, drets humans, dimensions legals, etc.) han anat adquirint una rellevància més gran, i 
veure en quina mesura la diplomàcia pot constituir una eina útil a l’hora de lluitar contra el 
terrorisme en el marc de la cooperació de la UE amb tercers (a través de les seves pròpies 
delegacions des del punt de vista bilateral i multilateral). 
 
EUCTER abordarà les dimensions següents en la recerca, la docència i les activitats de difusió: 
 
1) Conceptualització de la cooperació antiterrorista i de la diplomàcia en aquest àmbit tenint en 
compte l’acció exterior de la UE (és a dir, drets humans, dimensió jurídica, etc.). 
 
2) Anàlisi empírica de la cooperació i de la diplomàcia de la UE en la lluita contra el terrorisme. 
 
3) Anàlisi comparativa de la cooperació i de la diplomàcia en la lluita contra el terrorisme a la 
UE i altres països i organitzacions internacionals (és a dir, Estats Units, Canadà, Israel, Unió 
Africana, OTAN, UEO, etc.). 
 
4) Recomanacions polítiques i prospectives (oportunitats i reptes de la cooperació antiterrorista 
a la UE i més enllà). 
 
Socis: 

• Coordinador: International Centre for Policing and Security at the University of South 
Wales (ICPS - USW)  

• University of the West of England (UWE) 

• Cardiff University (ISC - Cardiff) 

• Dublin City University (DCU) 

• University of Augsburg (UniA) 

• Egmont Institute 

• University of Maastricht (UM) 

• University of Pisa (UNIPI) 

• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• University of Deusto 

• University of Iasi (UAIC) 

• Prague Metropolitan University 

• IDC Herzliya 

• University of Jendouba (UJ) 

https://eucter.net/
https://eucter.net/
https://police.research.southwales.ac.uk/
https://police.research.southwales.ac.uk/
https://www.uwe.ac.uk/
https://isc.cardiff.ac.uk/pathways?&ch=ga&cc=2020_SN_GG_BL_EA_Priority_2_Regions_Central_Asia+University_Of_Cardiff%7cUndergraduate_Courses+undergraduate_cardiff_university&cid=SG_Google&lc=1&tc=0&cl=UKISCCAR&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Text&utm_campaign=2020_SN_GG_BL_EA_Priority_2_Regions_Central_Asia+University_Of_Cardiff%7cUndergraduate_Courses&utm_keyword=undergraduate_cardiff_university&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3FOLEqnoOCONWUW2Fg1luxB-ChdnMy5_gUWVSWEpnFDoFulCqihRUhoC0hgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.dcu.ie/
https://www.uni-augsburg.de/en/
https://www.egmontinstitute.be/
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-european-law-school?utm_source=Google&utm_medium=Ads&utm_campaign=BOD%2031%20oktober%202020&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3L9yFqlzCZmClnJpgf7A5rfSRE6CZcYwl5hGFtweFlkyvk997uFiXxoCOVcQAvD_BwE
https://www.unipi.it/index.php/english
https://www.cidob.org/en/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.uaic.ro/descopera/
https://www.praguecityuniversity.cz/study-here/study-in-prague?utm_term=%2Bprague%20%2Buniversity&utm_campaign=EU+-+Study+in+Prague&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-301652577281&hsa_grp=70157222072&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=b&hsa_ver=3&hsa_ad=346646065351&hsa_acc=2146541459&hsa_kw=%2Bprague%20%2Buniversity&hsa_cam=1853474045&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3AMbr-0R6YjB5LtuWbOwAZ2yGer1EYZGpGwGgy_mpb6nvqDgBC5QLhoCVEUQAvD_BwE
http://thejmg.co.il/idc/new/2019/infoSessions/web/?website=Google&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3L9RJa7M43PyccTGm6A4H73sLhfV4-IAfpiefuL6WkM84llEaMLsxBoCyCcQAvD_BwE
http://www.uj.rnu.tn/Fr/actualit%C3%A9s_46_4
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3.14 Open European Dialogue 
 

L'Open European Dialogue - abans conegut com 
el Mercator European Dialogue - és una 
plataforma de diàleg políticament neutral per als 
responsables polítics europeus, centrant-se en 
membres del Parlament que valoren un intercanvi 
obert. 
     

    WEB 

 
L'Open European Dialogue està gestionat cooperativament per la German Marshall Fund dels 
Estats Units, el Barcelona Centre for International Affairs de Barcelona (CIDOB), l'Istituto Affari 
Internazionali, l'Hellenic Foundation for European and Foreign Policy and Apropos-Advancing 
Process in Politics. El projecte compta amb el suport de la Fundació Mercator, la Fundació King 
Baudouin i la Fundació Robert Bosch. 
 
L'Open European Dialogue connecta als responsables polítics europeus indistintament dels 
seus partits i nacions, proporcionant un espai únic per al diàleg i promovent converses 
polítiques innovadores. El seu objectiu és millorar el compromís polític donant suport als 
representants electes per a una millor comprensió dels diferents desafiaments i perspectives 
polítiques de tot Europa. 
 
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 
▪ Robert Bosch Stiftung 

 

 

https://www.openeuropeandialogue.org/
https://www.openeuropeandialogue.org/
https://www.openeuropeandialogue.org/
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=/
https://www.bosch-stiftung.de/en
https://www.bosch-stiftung.de/en
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3.15 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. 
     WEB  
 
 
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 (MPG) 
▪ Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen 
▪ DiverCity 
▪ Multi Kulti Collective 
▪ Institute for Migration and Ethnic Studies 
▪ CARDET 
▪ Multicultural Centre Prague 
▪ Institute of Baltic Studies 
▪ Institute of Migration 
▪ Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration – RECI 
▪ Netzwerk Migration in Europa 
▪ Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP 
▪ Immigrant Council of Ireland 
▪ International and European Forum on Migration Research – FIERI 
▪ Centre for Public Policy PROVIDUS 
▪ Diversity Development Group 
▪ Jesuit Centre for Faith and Justice 
▪ Centre for Migration Research, University of Warsaw 
▪ Centre for Geographical Studies, University of Lisbon 
▪ ADO SAH ROM 
▪ Institute for Public Affairs 
▪ Peace Institute 
▪ CIDOB Foundation 
▪ Institute of Community Cohesion 
▪ Experts independents a: DinamarcaHongria, Luxemburg, Països Baixos i Suècia 

 
 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home_en
http://www.migpolgroup.com/
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3.16 Future Leaders Forum by CIDOB and Banco Santander 
“The future of the digital global order: Algorithmic governance and artificial 
intelligence” 
 
El Santander-CIDOB Future Leaders Forum és un programa de col·laboració entre 
Banco Santander i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) que té com a 
objectiu detectar i promoure el diàleg entre futurs líders globals en diferents àmbits 
socials i econòmics que marcaran l’agenda internacional.  
 
El programa el conformen tres activitats complementàries: la llista Santander-CIDOB 35 under 
35; la conferència Future Leaders Forum; i un espai en línia on els joves talents que integren 
la llista Santander-CIDOB 35 under 35 podran compartir idees i opinions en forma de càpsules 
de vídeo, disponibles per a la seva consulta en obert.  
 
La temàtica escollida per a la segona edició és “The future of the digital global order: 
Algorithmic governance and artificial intelligence”. Els algoritmes són facilitadors i, en 
principi, haurien de ser neutrals per prendre decisions sobre polítiques públiques de la manera 
més eficient. No obstant, el seu disseny i programació poden reproduir biaixos existents a la 
societat, repercutint negativament en alguns col·lectius, i amplificar desigualtats estructurals 
actuals, com ara les de gènere, les racials o les socioeconòmiques. Molts dels algoritmes no 
són auditables ni transparents, ni estan protegits per lleis de propietat intel·lectual, la qual cosa 
dificulta la rendició de comptes per part de les administracions públiques.  
 
A més, existeixen dinàmiques de conflicte en la governança dels algoritmes i la intel·ligència 
artificial per part de les potències globals que han portat a alguns a parlar de “ciber-guerra 
freda”. La Unió Europea, els Estats Units i la Xina mantenen diferents visions i usos de la 
intel·ligència artificial, i competeixen entre elles per establir-se com a models davant d’aquests 
nous reptes. La capacitat per promoure dinàmiques de cooperació que permetin un mínim de 
governança global serà fonamental per crear un món digital més segur.  
 
La segona edició del Santander-CIDOB Future Leaders Forum pretén, doncs, analitzar les 
següents qüestions: si el procés de digitalització ens porta a delegar en la intel·ligència artificial 
determinades decisions, podem confiar-hi? Es pot governar la intel·ligència artificial per corregir 
els biaixos que generen els algoritmes? Com assegurem la seva neutralitat? Es poden 
aconseguir acords globals per a un desenvolupament ètic de la intel·ligència artificial? Quin 
paper juguen les grans potències en la governança global de la intel·ligència artificial?  
 

 
 

35 under 35 List 

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/cidob/santander_cidob_35_under_35_list2
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/cidob/santander_cidob_35_under_35_list2
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3.17 Programa Talent Global 
 

Segona edició del Programa Talent Global de la 
Fundació Banc Sabadell i el CIDOB (Barcelona Centre 
for International Affairs), que té per objectiu impulsar la 
recerca de qualitat de joves investigadors, mitjançant 
una estada de recerca remunerada i dos premis a la 
investigació aplicada. 
 
 “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. 
 
Lewin Schmitt, investigador predoctoral a l'IBEI, llicenciat en Estudis Econòmics Europeus per 
la Universitat de Bamberg i màster en Estudis Llatinoamericans per la Universitat d'Oxford, va 
ser guardonat amb el ‘Premi Talent Reptes Globals’ pel seu treball What 's in a tweet? Twitter 
's impact on public opinion and EU foreign affairs, sobre l'impacte de Twitter i les xarxes socials 
en la construcció d'una opinió pública global i el desenvolupament de les polítiques públiques.  
 
Lela Mélon, doctora en Dret Corporatiu per la Universitat d'Aberdeen, coordinadora executiva 
del projecte Planetary Wellbeing Institutional Framework i professora a ESCI-UPF, va obtenir 
el ‘Premi Talent Europa Segle XXI’, convocat amb la Fundació Catalunya Europa i orientat a 
les polítiques europees en els àmbits social, econòmic i polític, pel treball The EU Non-
Financial Reporting Directive and corporate Narrativa disclosure practices: The case of the 
fashion industry.  
 
Els treballs han estat publicats a la sèrie Documents CIDOB.  
 
“Junior Visiting Fellowship”: estada de recerca remunerada 
 
El Programa Talent Global impulsat pel CIDOB i la Fundació Banc Sabadell també dona 
suport a la formació de joves talents amb la convocatòria de la “Junior Visiting Fellowship”, que 
dona 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 i que va ser atorgada a Inés Arco per la seva proposta La política exterior 
feminista: ¿canvi paradigmàtic o instrumentalització discursiva?  
 
Els guanyadors de la primera edició del programa van ser anunciats i van tindre l’ocasió de 
presentar els seus treballs als Diàlegs CIDOB-Fundació Banc Sabadell, celebrats en format 
híbrid el 18 de juny sota l’organització de CIDOB, amb el suport de la fundació Banc Sabadell i 
la col·laboració de la Fundació Catalunya Europa. 
 
>> Vídeo: Diàlegs CIDOB-Fundació Banc Sabadell 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/what_s_in_a_tweet_twitter_s_impact_on_public_opinion_and_eu_foreign_affairs
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/what_s_in_a_tweet_twitter_s_impact_on_public_opinion_and_eu_foreign_affairs
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/cidob/dialegs_cidob_fundacio_banc_sabadell
https://www.youtube.com/watch?v=sn84bjmicks&t=45s
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>> Galeria d’imatges: Diàlegs CIDOB-Fundació Banc Sabadell 
 

 
 

Diàlegs CIDOB-Fundació Banc Sabadell, 30 de juny, CIDOB 

 
 
 
 

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. El Anuario Internacional CIDOB  arriba a la seva 31a edició i inicia 
una nova etapa centrada en l'anàlisi temàtic dels principals factors que donen forma a l'agenda 
política i social internacional, amb una òptica més sintètica i transversal, i una aposta clara per 
noves narratives i formats audiovisuals. 
 
En aquesta nova etapa, l'Anuari es vertebra entorn de tres grans eixos temàtics: els riscos i 
dilemes ètics, tècnics i legals, així com les oportunitats que comporten les noves tecnologies 
disruptives; la recuperació d'Europa després de l'impacte inicial de la pandèmia i com la UE 
divisa el seu encaix en el nou ordre global; i l'actual multiplicació d'escenaris geopolítics –
com l'Àrtic o l'espai exterior–, que obeeix al nombre cada vegada més gran d'actors 
internacionals –governamentals i no governamentals– i als factors condicionants, com la 
globalització, la revolució tecnològica o l'emergència climàtica.  
 
La present edició de l’Anuari compta amb les aportacions d'una quarantena de prestigiosos 
acadèmics, experts, policymakers i l’equip investigador del CIDOB, oferint un enfocament 
plural i multidisciplinari en l'anàlisi de la política, l'economia i la societat internacional. A més, 
per segon any consecutiu el Anuario Internacional CIDOB ha volgut donar veu a joves 
investigadors en relacions internacionals menors de 30 anys, seleccionant tres articles d'una 
convocatòria internacional que va reunir més de 44 aspirants de tot el món. 
 
L’Anuari s'ofereix en paper i en format digital, a través del web del CIDOB i de 
l'espai anuariocidob.org, on s'actualitzen de manera regular els seus continguts, que es 

https://flic.kr/s/aHsmW787aY
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_20212
http://anuariocidob.org/
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complementen amb nous formats, com l’'In conversation with', que inclou una selecció de 
les converses en vídeo realitzades a experts de diferents disciplines disponibles al canal de 
YouTube de CIDOB. Entrevistes en profunditat, articles de reflexió i infografies que busquen 
abordar en profunditat i de manera reposada el present i el futur del sistema internacional. 
 
Mitjans de comunicació com ara La Vanguardia, Ethic, La Marea, Agenda Públic i CTXT han 
reproduït en les seves edicions digitals diversos articles del Anuario, assolint així una major 
audiència i impacte.  
 
 

 
 
 

 
4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
 
La present edició del Anuario CIDOB de la Inmigración  analitza els efectes de la pandèmia del 
COVID-19 en la immigració, la mobilitat humana i les polítiques migratòries, principalment 
d'Espanya, però també d'Europa, d'Amèrica Llatina i dels Estats Units. L’anàlisi posa el focus 
en els efectes de la pandèmia sobre la població estrangera resident al nostre país, 
especialment en l’àmbit laboral i respecte a les seves condicions de vida, en el sector sanitari, 
en el treball de la llar i de les cures i sobre els temporers agrícoles. Així mateix, més enllà del 
context de pandèmia, l'Anuari aprofundeix en una sèrie de temes específics, com l'emigració de 
joves universitaris espanyols, les unions mixtes i els refugiats LGTBI. 
 
L’Anuario CIDOB de la Inmigración és una publicació d’anàlisi i balanç editada per CIDOB des 
de l’any 2007. A partir d’una perspectiva multi i interdisciplinar, analitza les principals polítiques, 
característiques i tendències de la immigració a Espanya (els temes més rellevants de l’any), 
en el context europeu i internacional. De periodicitat anual, la publicació està especialment 
adreçada a la comunitat acadèmica, als actors implicats en la gestió de la immigració –
comunitat política, ONG, associacions, sindicats, etc. – i als mitjans de comunicació, però 
també pretén suscitar l’interès del públic en general que desitja conèixer la situació i les 
tendències del fenomen migratori. S’edita en castellà i en format imprès i digital.  
 
Aquesta edició de l’Anuari CIDOB de la Immigració (13a edició) compta amb el suport de la 
Fundació ”la Caixa”, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i es va 
presentar en roda de premsa virtual el 17 de febrer de 2021, amb la presència de Pol Morillas, 
director del CIDOB, i dels directors científics de la publicació: Joaquín Arango, catedràtic emèrit 
de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid; Blanca Garcés, coordinadora 
d’investigació i investigadora sènior del CIDOB; Ramón Mahía, professor d’Economia Aplicada 
de la Universitat Autònoma de Madrid; i David Moya, professor de Dret Constitucional de la 
Universitat de Barcelona. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/inmigracion_en_tiempos_de_covid_19_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2020
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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. 
 
Mujeres y poder: de la representación descriptiva a la sustantiva Nº127 (maig) 
 
Prevenir el extremismo violento en Europa: aproximaciones, métodos y estratègies 
Nº128 (setembre) 
 
El asilo confinado: acceso a la protección internacional y la acogida en la era COVID-19 
Nº129 (desembre) 
 

 
 
 
 

 
4.4 Notes Internacionals CIDOB 
 
Aquesta publicació en línia aborda esdeveniments mundials actuals amb l'enfocament d'una 
anàlisi expert orientat a la política. Aporta idees i reflexions que ajudaran a el lector a analitzar i 
entendre millor algunes qüestions de la realitat internacional especialment complexes. 
 
Les Notes Internacionals CIDOB han rebut 337.884 visites a la pàgina web del CIDOB.  
 
The cost of strategic failure in North West Africa 
Data de publicació: 01/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Claves para reactivar la asociación UE-CELAC y encauzar la globalización del futuro 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/mujeres_y_poder_de_la_representacion_descriptiva_a_la_sustantiva
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/prevenir_el_extremismo_violento_en_europa_aproximaciones_metodos_y_estrategias
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_asilo_confinado_acceso_a_la_proteccion_internacional_y_la_acogida_en_la_era_covid_19
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/246/the_cost_of_strategic_failure_in_north_west_africa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/247/claves_para_reactivar_la_asociacion_ue_celac_y_encauzar_la_globalizacion_del_futuro
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Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 
 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa: para este viaje hacían falta más alforjas 
Data de publicació: 04/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Enhancing economic cooperation between EU and Maghreb countries: Algeria, Morocco 
and Tunisia 
Data de publicació: 04/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
¿Cómo será la UE pospandemia? Diez retos para una Europa en busca de la 
recuperación 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: CIDOB 
 
The EU and the Eastern Mediterranean: how to deal with Turkey 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Inseguridad alimentaria en el Sahel: una realidad persistente, pero evitable 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Rafael Aguirre Unceta, investigador independent, cap de cooperació de la delegació 
de la UE a Zàmbia (2010-2014) 
 
España y el Magreb: vecindad, nearshoring y pospandemia 
Data de publicació: 07/2021 
Autors/es: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB, i Martina Valls, assistent de 
recerca, CIDOB 
 
20 anys després de l’11-S: guerra impossible, pau improbable 
Data de publicació: 09/2021 
Autors/es: Moussa Bourekba (coord.), Ana Ballesteros, Pol Bargués, Carme Colomina i 
Eduard Soler i Lecha, CIDOB 
 
The Next Generation EU: Opportunity and risk 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras Soler, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Turkey and the European Union: a difficult but critical relationship 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Manuel de la Cámara, Ambaixador d’Espanya 

 
Ambitious and inclusive transitions in cities: bridging green and digital agendas 
Data de publicació: 09/2021 
Autors/es: Johanna Lehne, Senior Policy Advisor, E3G, Simon Skillings, Senior Associate, 
E3G and Eleonora Moro, Researcher, E3G 
 
City-led science diplomacy: Building urban sustainability and resilience at the science-
policy interface 
Data de publicació: 10/2021 
Autors/es: Hannah Abdullah, investigadora sènior, CIDOB, i Alexis Roig, CEO, SciTech 
DiploHub, i investigador associat, CIDOB 
 
La «generació del lloguer» a l’etapa postpandèmia 
Data de publicació: 10/2021 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/248/la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa_para_este_viaje_hacian_falta_mas_alforjas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/249/enhancing_economic_cooperation_between_eu_and_maghreb_countries_algeria_morocco_and_tunisia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/249/enhancing_economic_cooperation_between_eu_and_maghreb_countries_algeria_morocco_and_tunisia
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/250/como_sera_la_ue_pospandemia_diez_retos_para_una_europa_en_busca_de_la_recuperacion
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/250/como_sera_la_ue_pospandemia_diez_retos_para_una_europa_en_busca_de_la_recuperacion
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/251/the_eu_and_the_eastern_mediterranean_how_to_deal_with_turkey
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/252/inseguridad_alimentaria_en_el_sahel_una_realidad_persistente_pero_evitable
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/253/espana_y_el_magreb_vecindad_nearshoring_y_pospandemia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/254/20_anys_despres_de_l_11_s_guerra_impossible_pau_improbable
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/255/the_next_generation_eu_opportunity_and_risk
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/256/turkey_and_the_european_union_a_difficult_but_critical_relationship
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/257/ambitious_and_inclusive_transitions_in_cities_bridging_green_and_digital_agendas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/258/city_led_science_diplomacy_building_urban_sustainability_and_resilience_at_the_science_policy_interface
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/258/city_led_science_diplomacy_building_urban_sustainability_and_resilience_at_the_science_policy_interface
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/259/la_generacio_del_lloguer_a_l_etapa_postpandemia
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Autor/a: Lorenzo Vidal, investigador postdoctoral, Institut d’Investigació Urbana i Habitatge, 
Universitat d’Uppsala (Suècia); i investigador associat, CIDOB 
 
Escalating rivalry between Algeria and Morocco closes the Maghreb-Europe pipeline 
Data de publicació: 11/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Europa i la Mediterrània: quin futur en comú? 
Data de publicació: 11/2021 
Autors/es: Haizam Amirah Fernández, investigador principal, Real Instituto Elcano, i Eduard 
Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
Veinte años de intervención internacional en Afganistán: contradicciones y lecciones 
aprendidas 
Data de publicació: 11/2021 
Autor/a: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
Europe offers a third way in the technological transformation 
Data de publicació: 11/2021 
Autor/a: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 
 
Las múltiples caras de Cachemira o la historia de un fracaso colectivo 
Data de publicació: 12/2021 
Autor/a: Ana Ballesteros Peiró, investigadora sènior associada, CIDOB 
 
El món el 2022: deu temes que marcaran l’agenda internacional 
Data de publicació: 12/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB (coordinador i editor) 
 
 

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 Opinion CIDOB han assolit 93.273 visites el 2021. 
 
Els límits de les xarxes socials: del monopoli a la censura 
Data de publicació: 01/2021 
Autor/a: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 
 
Living ‘one tantrum away’ from a nuclear strike 
Data de publicació: 01/2021 
Autors/es: Agnieszka Nimark, Visiting Scholar, Reppy Institute for Peace and Conflict Studies, 
Cornell University, and Associate Senior Researcher, CIDOB 
 
Etiopía: potencial (des)estabilizador en el cuerno de África 
Data de publicació: 01/2021 
Autor/a: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
Portugal: una agenda social contra la polarización 
Data de publicació: 01/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
La UE necesita más diplomacia digital 
Data de publicació: 02/2021 
Autor/a: Andrea García Rodríguez, investigadora, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/260/escalating_rivalry_between_algeria_and_morocco_closes_the_maghreb_europe_pipeline
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/261/europa_i_la_mediterrania_quin_futur_en_comu
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/262/veinte_anos_de_intervencion_internacional_en_afganistan_contradicciones_y_lecciones_aprendidas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/262/veinte_anos_de_intervencion_internacional_en_afganistan_contradicciones_y_lecciones_aprendidas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/263/europe_offers_a_third_way_in_the_technological_transformation
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/264/las_multiples_caras_de_cachemira_o_la_historia_de_un_fracaso_colectivo
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/265/el_mon_el_2022_deu_temes_que_marcaran_l_agenda_internacional
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2020/els_limits_de_les_xarxes_socials_del_monopoli_a_la_censura
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/living_one_tantrum_away_from_a_nuclear_strike
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/etiopia_potencial_des_estabilizador_en_el_cuerno_de_africa
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/portugal_una_agenda_social_contra_la_polarizacion
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_ue_necesita_mas_diplomacia_digital
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Revalorizar la acción política en el mundo post-pandemia 
Data de publicació: 02/2021 
Autor/a: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
Elecciones en Kosovo: un voto de cambio que incomoda a la UE 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Pol Bargués-Pedreny, investigador principal, CIDOB 
 
¿Cómo avanzar hacia ciudades feministas después de la pandemia? 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Eva Garcia-Chueca, investigadora sènior, CIDOB 
 
Post-Brexit UK has not ‘taken back’ control of immigration 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Emmanuel Comte, investigador sènior, CIDOB 
 
Corruption in Tunisia: fish rots from the head down wards 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Navalny, la grieta creciente del régimen de Putin 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Carmen Claudín, investigadora sènior associada, CIDOB 
 
Pandèmia, vacuna i poder 
Data de publicació: 03/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
La gestión migratoria de Biden tropieza con la misma piedra que Trump y Obama: 
Centroamérica 
Data de publicació: 04/2021 
Autor/a: Sergio Maydeu Olivares, investigador associat, CIDOB 
 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa: alcance y límites 
Data de publicació: 04/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomàtic de la UE i investigador sènior associat, CIDOB 
 
¿Por qué Andrés Arauz perdió las elecciones en Ecuador? 
Data de publicació: 04/2021 
Autor/a: Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica-Universidad de Salamanca 
 
Al Qaeda después de Bin Laden: descentralización y adaptación 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Rojo o verde: ¿qué futuro para la izquierda europea? 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Víctimas y cómplices: el chantaje fronterizo de Ceuta 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
Menores extranjeros en España: sin educación, sin futuro 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Carlota Cumella de Montserrat, investigadora, CIDOB 
 
Beyond Sanctions: A Proactive Strategy for Nord Stream 2 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/revalorizar_la_accion_politica_en_el_mundo_post_pandemia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/elecciones_en_kosovo_un_voto_de_cambio_que_incomoda_a_la_ue
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/como_avanzar_hacia_ciudades_feministas_despues_de_la_pandemia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/post_brexit_uk_has_not_taken_back_control_of_immigration
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/corruption_in_tunisia_fish_rots_from_the_head_down_wards
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/navalny_la_grieta_creciente_del_regimen_de_putin
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/pandemia_vacuna_i_poder
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_gestion_migratoria_de_biden_tropieza_con_la_misma_piedra_que_trump_y_obama_centroamerica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_gestion_migratoria_de_biden_tropieza_con_la_misma_piedra_que_trump_y_obama_centroamerica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa_alcance_y_limites
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/por_que_andres_arauz_perdio_las_elecciones_en_ecuador
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/al_qaeda_despues_de_bin_laden_descentralizacion_y_adaptacion
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/rojo_o_verde_que_futuro_para_la_izquierda_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/victimas_y_complices_el_chantaje_fronterizo_de_ceuta
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/menores_extranjeros_en_espana_sin_educacion_sin_futuro
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/beyond_sanctions_a_proactive_strategy_for_nord_stream_2
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Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Alan Riley, Senior Fellow, Atlantic Council, Washington DC 
 
Las migraciones como arma política 
Data de publicació: 05/2021 
Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
Les factures de la darrera crisi palestina-israeliana 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Antoni Segura i Mas, president, CIDOB 
 
A European Strategy in Libya: an Uneasy Bargain 
Data de publicació: 06/2021 
Autors/es: Francis Ghilès, Senior Research Fellow, CIDOB and Alice Alunni, Ph.D., Honorary 
Fellow, Durham University 
 
África no ansía Europa: redefinir las narrativas sobre migración 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
A green recovery starts in cities 
Data de publicació: 06/2021 
Autors/es: Hannah Abdullah, Senior Research Fellow, CIDOB and Thorfinn Stainforth, Policy 
Analyst, IEEP, Institute for European Environmental Policy 
 
The unborn EU Diplomatic Academy 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomàtic de la UE i investigador sènior associat, CIDOB 
 
Segona campanya de la fruita en temps de coronavirus: què hi ha de diferent? 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Berta Güell, investigadora, CIDOB 
 
Macron, a story of lost illusions 
Data de publicació: 06/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
La batalla de Santiago y la irrupción de la izquierda milenial en Chile 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Agustí Fernández de Losada, investigador sènior i director del Programa Ciutats 
Globals, CIDOB 
Serbia y la UE: una aproximación asintótica 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomàtic de la UE i investigador sènior associat, CIDOB 
 
Why North Africa is slowly decoupling from Europe 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
La ola de protestas llega a Cuba 
Data de publicació: 07/2021 
Autors/es: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB, i Susanne Gratius, investigadora sènior 
associada, CIDOB, i professora a la UAM 
 
Respondiendo a la Nueva Ruta de la Seda: buenas ideas que requieren mejoras 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Marc Ibáñez, assistent de recerca, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/las_migraciones_como_arma_politica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/les_factures_de_la_darrera_crisi_palestina_israeliana
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/a_european_strategy_in_libya_an_uneasy_bargain
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/africa_no_ansia_europa_redefinir_las_narrativas_sobre_migracion
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/a_green_recovery_starts_in_cities
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/the_unborn_eu_diplomatic_academy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/segona_campanya_de_la_fruita_en_temps_de_coronavirus_que_hi_ha_de_diferent
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/macron_a_story_of_lost_illusions
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_batalla_de_santiago_y_la_irrupcion_de_la_izquierda_milenial_en_chile
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/serbia_y_la_ue_una_aproximacion_asintotica
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/why_north_africa_is_slowly_decoupling_from_europe
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_ola_de_protestas_llega_a_cuba
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/respondiendo_a_la_nueva_ruta_de_la_seda_buenas_ideas_que_requieren_mejoras
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Brexit is unravelling the peace process in Northern Ireland 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Seán Golden, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Kais Saied gives Tunisian democracy a second chance 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
La Xina, la nova potència 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Antoni Segura i Mas, president, CIDOB 
 
Ley de Servicios Digitales y alquiler turístico ¿desafío u oportunidad para las ciudades? 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/aa: Yolanda Martínez, advocada i professora de Dret Internacional Públic de la UB 
 
Taliban dilemmas 
Data de publicació: 08/2021 
Autor/a: Juan Garrigues, Deputy Director, Dialogue Advisory Group, and Associate Senior 
Researcher, CIDOB 
 
The root cause of ‘Western’ failure in Afghanistan 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Seán Golden, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Eleccions a Alemanya: que tot canviï perquè tot segueixi igual? 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
“Fit for 55”: Dead on the debate floor 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Marc Ibáñez, assistent de recerca, CIDOB 
 
Del gris al verde: hacia un cambio de paradigma en la movilidad urbana 
Data de publicació: 09/2021 
Autors/es: Hannah Abdullah, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals, CIDOB, i Eloi 
Serrano, director de la Càtedra d’Economia Social Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra, i 
investigador associat, CIDOB 
 
Llei europea de xips: estratègia i diplomàcia 
Data de publicación: 10/2021 
Autors/es: Andrea G. Rodríguez, investigadora, CIDOB, i Marta Caballero, assistent de 
recerca, CIDOB 
 
Afganistan, AUKUS i l’autonomia estratègica europea 
Data de publicación: 10/2021 
Autor/a: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
Estado de excepción en Ecuador: crisis de seguridad interna y amenaza regional 
Data de publicación: 10/2021 
Autor/a: Sergio Maydeu-Olivares, investigador associat, CIDOB 
 
Les migracions com a coerció 
Data de publicación: 11/2021 
Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
Europe could face strategic shrinkage 
Data de publicación: 11/2021 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/brexit_is_unravelling_the_peace_process_in_northern_ireland
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/kais_saied_gives_tunisian_democracy_a_second_chance
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_xina_la_nova_potencia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/ley_de_servicios_digitales_y_alquiler_turistico_desafio_u_oportunidad_para_las_ciudades
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/taliban_dilemmas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/the_root_cause_of_western_failure_in_afghanistan
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/eleccions_a_alemanya_que_tot_canvii_perque_tot_segueixi_igual
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/fit_for_55_dead_on_the_debate_floor
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/del_gris_al_verde_hacia_un_cambio_de_paradigma_en_la_movilidad_urbana
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/llei_europea_de_xips_estrategia_i_diplomacia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/afganistan_aukus_i_l_autonomia_estrategica_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/estado_de_excepcion_en_ecuador_crisis_de_seguridad_interna_y_amenaza_regional
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/les_migracions_com_a_coercio
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/europe_could_face_strategic_shrinkage
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Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
City-to-city cooperation for more democratic and inclusive food systems: What has been 
achieved and what remains to be done? 
Data de publicación: 11/2021 
Autor/a: Roberta Sonnino, Professor of Environmental Policy and Planning, School of 
Geography and Planning, Cardiff University 
 
Retórica, activismo y políticas públicas. Las ciudades en la COP 26 de Glasgow 
Data de publicación: 11/2021 
Autor/a: Agustí Fernández de Losada, investigador sènior i director del Programa Ciutats 
Globals, CIDOB 
 
Los límites de la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea 
Data de publicación: 11/2021 
Autor/a: Inés Arco Escriche, investigadora júnior, CIDOB 
 
Climate justice at COP26 in Glasgow: Between disappointment and tentative hope 
Data de publicación: 12/2021 
Autor/a: Hannah Abdullah, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals, CIDOB 
 
El nuevo camino que debe recorrer Chile 
Data de publicación: 12/2021 
Autors/es: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB, i Maximiliano Arce, Màster en Relacions 
Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la UAB  
 
Zemmour symbolises rise of extreme right-wing media 
Data de publicación: 12/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sènior associat, CIDOB 
 
Putin’s ‘red line’ over Ukraine: a new test of European and transatlantic resolve 
Data de publicación: 12/2021 
Autor/a: Agnieszka Nimark, Associate Senior Researcher, CIDOB, and visiting scholar at the 
Reppy Institute for Peace and Conflict Studies at Cornell University 
 

 
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. 

 
Precarietat i exclusió residencial en la població migrada en temps de COVID-19 
Data de publicació: 02/2021 
Autors/es: Olatz Ribera-Almandoz, investigadora associada, CIDOB, Albert Sales Campos, 
investigador, IERMB, i Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB 
 
MIPEX 2020 y las políticas de integración migrante en América Latina 
Data de publicació: 03/2021 
Autors/es: Francesco Pasetti i Carlota Cumella de Montserrat, investigadors, CIDOB (et al.) 

 
Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida: diagnosi del cas de Barcelona 
Data de publicació: 04/2021 
Autors/es: Neus Arnal, educadora social i investigadora, i Blanca Garcés Mascareñas, 
investigadora sènior, CIDOB 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/city_to_city_cooperation_for_more_democratic_and_inclusive_food_systems_what_has_been_achieved_and_what_remains_to_be_done
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/city_to_city_cooperation_for_more_democratic_and_inclusive_food_systems_what_has_been_achieved_and_what_remains_to_be_done
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/retorica_activismo_y_politicas_publicas_las_ciudades_en_la_cop_26_de_glasgow
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/los_limites_de_la_lucha_contra_la_violencia_de_genero_en_la_union_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/climate_justice_at_cop26_in_glasgow_between_disappointment_and_tentative_hope
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/el_nuevo_camino_que_debe_recorrer_chile
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/zemmour_symbolises_rise_of_extreme_right_wing_media
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/putin_s_red_line_over_ukraine_a_new_test_of_european_and_transatlantic_resolve
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/precarietat_i_exclusio_residencial_en_la_poblacio_migrada_en_temps_de_covid_19
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/mipex_2020_y_las_politicas_de_integracion_migrante_en_america_latina
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/joves_emigrats_sols_fora_dels_sistemes_d_acollida_diagnosi_del_cas_de_barcelona
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Regulació de les plataformes de lloguer turístic i estratègies postpandèmia de 
reintroducció de pisos turístics al mercat de l’habitatge 
Data de publicació: 07/2021 
Autor/a: Mariona Segú, investigadora a l’Institut National d’Études Demographiques (Ined), 
França i Carles Mascarell, politòleg, exassessor del Consell Europeu de Municipis i Regions 
(CEMR)  

 
From market good to social right? Shifting approaches to housing in Europe 
Data de publicació: 09/2021 
Autor/a: Carlos Delclós, investigador postdoctoral, Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP-UAB), i investigador associat, CIDOB 

 
Comerç internacional i estratègies de resiliència econòmica: una mirada des de 
Barcelona 
Data de publicació: 10/2021 
Autors/es: Patricia García-Durán Huet, Professora Agregada d’Organització Econòmica 
Internacional, UB; i investigadora associada, CIDOB; i Marc Ibáñez Díaz, Màster en Assumptes 
Globals, Universitat de Yale; i assistent de recerca, CIDOB 

 
Del relat a l’acció: visions i propostes des de la ciutadania europea 
Data de publicació: 10/2021 
Autors/es: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB, i Héctor Sánchez Margalef, 
investigador, CIDOB 
 
AI ethics in policy and action: city governance of algorithmic decision systems 
Data de publicació: 11/2021 
Autor/a: Andrea G. Rodríguez, investigadora, CIDOB 

 
Bridging Green and Digital Agendas in Cities to Drive More Ambitious and Inclusive 
Transitions 
Data de publicació: 11/2021  
Autor/a: Hannah Abdullah, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 
Understanding the Value Proposition of City Networks: Towards a Framework for 
Measuring Impact 
Data de publicació: 12/2021   
Autors/es: Marta Galceran-Vercher, Agustí Fernández de Losada i Octavi de la Varga 

 
Towards a just urban transition in Europe: The case of post-pandemic city centre 
recovery 
Data de publicació: 12/2021   
Autors/es: Eva Garcia Chueca, Senior Research Fellow, CIDOB; Mireia López Álvarez, 
Researcher and Professor, UPF and Francesc Teodoro, MSc Candidate en Conflict Studies, 
LSE, Fundación “la Caixa” Fellow 

 

 
4.7 CIDOB Report 

 
Treball col·laboratiu dels investigadors del CIDOB l'objectiu del qual és l'anàlisi d'un tema 
concret de l'actualitat internacional des de diferents punts de vista. El 2021, han assolit 34.818 
visites, un 44% més que l’any anterior. 

 
Geopolítica de la salud: vacunas, gobernanza y cooperación 
Data de publicació: 07/2021 
Coordinador/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/regulacio_de_les_plataformes_de_lloguer_turistic_i_estrategies_postpandemia_de_reintroduccio_de_pisos_turistics_al_mercat_de_l_habitatge
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/regulacio_de_les_plataformes_de_lloguer_turistic_i_estrategies_postpandemia_de_reintroduccio_de_pisos_turistics_al_mercat_de_l_habitatge
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/from_market_good_to_social_right_shifting_approaches_to_housing_in_europe
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/comerc_internacional_i_estrategies_de_resiliencia_economica_una_mirada_des_de_barcelona
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/comerc_internacional_i_estrategies_de_resiliencia_economica_una_mirada_des_de_barcelona
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/del_relat_a_l_accio_visions_i_propostes_des_de_la_ciutadania_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/ai_ethics_in_policy_and_action_city_governance_of_algorithmic_decision_systems
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/bridging_green_and_digital_agendas_in_cities_to_drive_more_ambitious_and_inclusive_transitions
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/bridging_green_and_digital_agendas_in_cities_to_drive_more_ambitious_and_inclusive_transitions
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/understanding_the_value_proposition_of_city_networks_towards_a_framework_for_measuring_impact
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/understanding_the_value_proposition_of_city_networks_towards_a_framework_for_measuring_impact
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/towards_a_just_urban_transition_in_europe_the_case_of_post_pandemic_city_centre_recovery
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/towards_a_just_urban_transition_in_europe_the_case_of_post_pandemic_city_centre_recovery
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
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Aquesta CIDOB Report, publicat en col·laboració amb Ideograna i l’Institut de Salut Global de 
Barcelona amb el suport del Minsiterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
aborda la rellevància de la salut en diferents àmbits de la polítca internacional.  
 
La rellevància de la salut a l’agenda internacional no comença ni acaba amb la COVID-19. No 
obstant, la irrupció de la pandèmia i el desplegament de les campanyes de vacunació han 
augmentat la necessitat d’entendre en quines circumstàncies la salut pot alimentar conflictes i 
en quins pot esperonar la cooperació. Abans de la crisi del coronavirus, la humanitat 
s’enfrontava a reptes col·lectius com la necessitat de reformar els mecanismes de governança 
internacional, la gestió dels riscos associats a la competència entre potències en un món 
multipolar, la recuperació de la confiança en les institucions, la reducció de les desigualtats 
entre països i dins de cadascun d’ells, o la gestió de drames humanitaris. Tant la pandèmia 
com la vacunació han augmentat la transcendència d’aquests reptes, introduint també noves 
dimensions al debat i ampliant el ventall d’actors rellevants. Quan es parla de la geopolítica de 
la pandèmia o la geopolítica de la vacuna, el focus es sol posar en el seu caràcter competitiu o 
conflictiu. Si bé aquest volum analitza aquesta dimensió tradicional del pensament geopolític, 
alhora planteja l’àmbit sanitari i el moment actual com un terreny propici per al 
desenvolupament d’una geopolítica cooperativa centrada en els ciutadans. 
 
El 20 de juliol aquest CIDOB Report es va presentar en roda de premsa en format híbrid. 
 
>> Vídeo Roda de premsa 
 

 
 
 

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 assolit les 
28.663 visites el 2021. 

 
Towards a European Green Deal with Cities. The urban dimension of the EU’s 
sustainable growth strategy 
Data de publicació: 01/2021 
Coordinador/a: Hannah Abdullah, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 
Las ciudades en la gobernanza global. ¿Del multilateralismo a las alianzas multiactor? 
Data de publicació: 02/2021 
Coordinadors/es: Agustí Fernández de Losada i Marta Galceran-Vercher 
 
Urban Mobility after COVID-19. Long-term strategies for the sustainable mobility 
transition in European cities 
Data de publicació: 07/2021 
Coordinador/a: Hannah Abdullah, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals, CIDOB 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq6fw5d43m8&t=530s
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/towards_a_european_green_deal_with_cities_the_urban_dimension_of_the_eu_s_sustainable_growth_strategy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/towards_a_european_green_deal_with_cities_the_urban_dimension_of_the_eu_s_sustainable_growth_strategy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/las_ciudades_en_la_gobernanza_global_del_multilateralismo_a_las_alianzas_multiactor
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/urban_mobility_after_covid_19_long_term_strategies_for_the_sustainable_mobility_transition_in_european_cities
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/urban_mobility_after_covid_19_long_term_strategies_for_the_sustainable_mobility_transition_in_european_cities
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4.9 Documents CIDOB 
Col·lecció d´estudis acadèmics de temes internacionals. 
 
What’s in a tweet? Twitter’s impact on public opinion and EU foreign affairs 
Data de publicació: 06/2021 
Autor: Lewin Schmitt, Predoctoral Fellow at Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
and PhD Candidate at Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 
The EU Non-Financial Reporting Directive and corporate narrative disclosure practices: 
the case of the fashion industry 
Data de publicació: 06/2021 
Autora: Lela Mélon, Executive Director of the Planetary Wellbeing Institutional Framework, 
Pompeu Fabra University. Associate Professor of Sustainability in Business Law, ESCI-UPF 

 
Tras el Brexit: ¿La adopción de un acuerdo de libre movilidad de personas entre España 
y Reino Unido como modo de gestión de las migraciones? 
Data de publicació: 07/2021 
Autor: Diego Acosta, catedràtic de Dret Europeu i de Migracions, University of Bristol (Regne 
Unit). Amb la col·laboració d'Ashleigh Guest, Ignacio Odriozola i Sophia Soares 

 
L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma 
Data de publicació: 10/2021 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 

 

 
4.10 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 1.115 biografies. 
 
El 2021, l’augment de consultes a les Biografies i als seus productes se situa en un 42,45 %, 
concentrant més d’1.500.000 visites (1.624.539 en total). 
 

 
www.cidob.org 

 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/what_s_in_a_tweet_twitter_s_impact_on_public_opinion_and_eu_foreign_affairs
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/tras_el_brexit_la_adopcion_de_un_acuerdo_de_libre_movilidad_de_personas_entre_espana_y_reino_unido_como_modo_de_gestion_de_las_migraciones
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/tras_el_brexit_la_adopcion_de_un_acuerdo_de_libre_movilidad_de_personas_entre_espana_y_reino_unido_como_modo_de_gestion_de_las_migraciones
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/l_estat_de_la_unio_europea_crisi_i_reforma
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. El 2021, ha 
refermat la seva aposta per la creació de contingut audiovisual i webinars oberts al 
públic general. D’aquesta manera, el CIDOB ha acumulat més de 200.000 
visualitzacions del seu contingut online al canal institucional de Youtube. 

 
5.1 Web  
 
El 2021, el nombre de visistes al web de CIDOB ha augmentat un 20,64% respecte el 2020. 
D’aquesta manera s’han assolit 4.097.101 visites enfront les 3.482.562 de l’any anterior.  
 
Així mateix, cal destacar que totes les sèries de publicació han vist augmentat el seu temps de 
consulta. 

 

 
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 
2021 han rebut el newsletter de CIDOB un total de 8.363 subscriptors. 

 
Carta Internacional, català: 3.123 suscriptores 
Carta Internacional, castellà: 4.136 suscriptores  
In Focus, anglès: 1.104 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 

http://www.cidob.org/
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estratègia de comunicació, fent una aposta clara pel contingut audiovisual i buscant una major 
interrelació amb el destinatari final. 

 
Twitter: 30.651 seguidors  
Facebook: 10.246 seguidors  
Instagram: 1.744 seguidors 
Youtube: 99.647 visualitzacions 

https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w
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I. Annex I: Llistat complet d’activitats presencials, híbrides i 
online 2021 
 

 
Gener 
 
20/01 EU-LISTCO’s Final Conference “How the EU Should Deal With 

Disorder at its Borders” –ONLINE– 
Organitza: CIDOB, Freie Universität Berlin i Carnegie Europe  
 
Over the last three years, the European Union has faced fallout from 
areas of limited statehood and contested order just beyond its borders. 
Recent events in Belarus and Lebanon are two examples of how 
governance breakdowns abroad can threaten the EU’s security. 
Since 2018, the Horizon2020 EU-LISTCO project has investigated such 
challenges, making recommendations on how the EU can better foster 
resilience in its neighbourhood.  

 
23/01 War & Peace in the 21st Century: preestrena del documental 

‘Bouncing back. World politics after the pandemic’ 
Organitza: CIDOB en col·laboració amb EsadeGeo, amb el suport de 

 Fundació “la Caixa” i dels patrons institucionals del CIDOB 
 
Quin ordre internacional es consolidarà en el món post-Covid-19? Serà 

 més conflictiu? O se’n derivaran noves oportunitats per a la cooperació 
 internacional? En quines àrees es podran constituir dinàmiques de 
 suma positiva? És la Covid-19 precursora de futures crisis derivades del 
 canvi climàtic? I quins efectes tindrà la pandèmia sobre les dinàmiques 
 de polarització i el populisme a escala global?   

Aquestes i altres qüestions són abordades per diversos experts en el 
 documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’, que 
 s’emetrà en preestrena el proper 23 de gener de 2021, en el marc de la 
 iniciativa ‘War and Peace in the 21st Century’, liderada pel CIDOB en 
 col·laboració amb EsadeGeo i amb el suport de la Fundació “la Caixa” i 
 dels patrons institucionals del CIDOB. La realització d’aquest 
 documental és mostra de l’esforç del CIDOB per innovar en la generació 
 i difusió de coneixement internacional en temps de pandèmia. La seva 
 preestrena i debat posterior permetran intercanviar punts de vista entre 
 un públic selecte.  

 
25/01 El futur de la Presidència Biden –ONLINE– 

Organitza: ICPS, CIDOB i Colpis  
 
La presa de possessió del tàndem Biden-Harris es planteja com un 

 moment de canvi, d’altes expectatives per a una part de la societat nord-
 americana, però també de frustració per als més de 74 milions que van 
 apostar per la continuïtat de Donald Trump. Fora i dins dels Estats Units 
 ressonaran tres debats: és possible despolaritzar els Estats Units? Està 
 el trumpisme derrotat o s’està rearmant? Aspira la nova administració a 
 restaurar o reorientar els Estats Units com a principal potència de 
 sistema?  
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Sessió a càrrec d’Esther Vera, directora del Diari Ara, i César Martínez, 
 consultor polític resident als EUA, presentada per Jordi Pacheco, degà 
 del Colpis, i moderada per Pol Morillas, director del CIDOB. 

 
28/01  Kick-off meeting FACTS project –ONLINE– 

Organitza: CIDOB 
 
29/01 Els Think Tanks, la pandèmia i la recuperació d’Europa  –ONLINE– 

Organitza: CIDOB, Real Instituto Elcano i Fundación Alternativas  
 
El col·loqui es centrarà en la reflexió sobre les principals fites i reptes 

 del fons de recuperació europeu adoptat després de la pandèmia (Next 
 Generation EU), així com el seu impacte en la construcció europea en 
 diverses àrees estratègiques, des de l’economia a la cultura, passant 
 per la digitalització o el medi ambient. Igualment, s’abordarà el paper de 
 la Unió Europea i d’Espanya al món després de la crisi del coronavirus.  

 
 

Febrer 
 
03/02  Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the 

pandemic’. Caixaforum Barcelona 
Organitza: CIDOB en col·laboració amb EsadeGeo, amb el suport de 

 Fundació “la Caixa” i dels patrons institucionals del CIDOB 
 

 Quin ordre internacional es consolidarà en el món post-Covid-19? Serà 
més conflictiu? O se’n derivaran noves maneres d’articular la cooperació 
internacional? Diversos experts aborden aquestes i altres qüestions en 
el documental ‘Bouncing back. World politics after the 
pandemic’, que es presenta en estrena el 3 de febrer.  

 Després de la projecció, tindrà lloc un diàleg entre els directors del 
documental -Pol Morillas, director del CIDOB, i David Fontseca, 
director de La Kaseta Ideas Factory- i el públic assistent, moderat per la 
redactora en cap de Revista 5W, Maribel Izcue.  

 
04/02 Diàlegs de Política Exterior “La UE i la CELAC transformant 

l’associació per a la globalització del futur” –ONLINE– 
 Organitza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) amb el 

suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació  
 
 Aquest debat alimentarà el diàleg polític entre la UE i la CELAC que es 

pretén impulsar el 2021, després de cinc anys sense que s’hagi celebrat 
una cimera i dos des de l’última reunió ministerial. Per fer-ho es facilitarà 
una col·laboració entre Espanya i les presidències rotatòries sortint i 
entrant de el Consell de la UE (Alemanya i Portugal), amb la presidència 
pro tempore de la CELAC per part de Mèxic i amb les institucions 
regionals de tots dos blocs. Aquest debat pretén contribuir a elaborar 
propostes conjuntes i teixir aliances per impulsar noves iniciatives que 
enforteixin l’associació i contribueixin a la reactivació de l'agenda 
multilateralista en el món post COVID-19 i el rellançament de l’Agenda 
2030. 

 
 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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08/02  La Digital Services Act: La fi dels guardians de contingut? –ONLINE– 
Organitza: CIDOB i Ajuntament de Barcelona en el marc del Programa 
Ciutats Globals 
 
Aquesta sessió online debatrà els continguts i els objectius de la DSA 
pel que fa a la seva necessitat dins del context de l’economia de dades, 
la seva funcionalitat i els obstacles per a la seva implementació, les 
seves limitacions, la capacitat de transcendir les fronteres europees i les 
conseqüències geopolítiques dins del marc de l’autonomia estratègica 
digital de la Unió Europea.  

 
10/02  Reformes a Cuba en temps de pandèmia –ONLINE– 

Organitza: CIDOB en el marc del Foro Europa Cuba / Jean Monnet 
Network 
 
L’1 de gener de 2021 es va implementar una de les mesures de major 
calat que venia molt de temps anunciant-se: la unificació monetària que 
va donar lloc a la desaparició del pes cubà convertible (CUC). Aquesta 
mesura es pren en un context de grans dificultats econòmiques a causa 
dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, que ha colpejat la indústria 
turística i ha paralitzat el país ja prèviament perjudicat per l’efecte de les 
sancions implementades per l’Administració Trump. Amb Joe Biden a la 
Casa Blanca, més favorable a un nou apropament a l’illa, i davant les 
expectatives que genera la massiva aplicació de les vacunes anti-Covid, 
el Foro Europa Cuba Jean Monnet Network convida a fer una reflexió 
sobre els reptes que suposen aquestes noves reformes, les seves 
conseqüències econòmiques i socials, i el paper que pot jugar la Unió 
Europea en la millora de les condicions econòmiques i socials per a la 
població cubana.  

 
15/02  Estrena del documental ‘Bouncing back. World politics after the 

pandemic’. Caixaforum Madrid 
Organitza: CIDOB en col·laboració amb EsadeGeo, amb el suport de 
 Fundació “la Caixa” i dels patrons institucionals del CIDOB 
 
Quin ordre internacional es consolidarà en el món post-Covid-19? Serà 

 més conflictiu? O se’n derivaran noves maneres d’articular la cooperació 
 internacional? Diversos experts aborden aquestes i altres qüestions en 
 el documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’.   

Després de la projecció, tindrà lloc un diàleg entre Pol Morillas, director 
 del CIDOB i codirector del documental, i Iu Andrés, periodista a SER 
 Catalunya i guionista del documental- i el públic assistent, moderat 
 per Marta Arias, responsable de comunicació i redactora de Revista 
 5W.  

 
17/02  Roda de premsa Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 –ONLINE– 
 Organitza: CIDOB amb la col·laboració de la Fundació ‘la Caixa’, la 

Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Ministeri 
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació 
 

 
 
 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
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Març    
 
01/03  Foreign Policy Dialogues “Eastern Mediterranean: who (and how) 

can create favorable conditions for cooperation?” –ONLINE– 

Organitza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) amb el 
 suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació   

 
This reflection group shares the idea that a hostile relationship between 
Turkey and the EU is detrimental to both sides. And that doing nothing 
brings us even closer to this undesirable scenario. It is therefore 
desirable - although this raises nuances and questions about its 
feasibility and the strategy to be followed - to promote a more 
cooperative relationship based on dialogue. The group will discuss 
which are the opportunities for de-escalation, the content of the Positive 
Agenda with Turkey and on the type of alliances that are necessary for 
this strategy to deliver. 
 

09-10/03 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues –ONLINE– 
Organitza: Fundaçao Getulio Vargas-Rio en el marc de la Jean Monnet 
Atlantic Network 2.0 
 
The Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues will kick-off debates 
around key topics in the Atlantic Basin. Energy & Sustainability, Trade & 
Economy and Security & Inequality will be discussed in a broad 
perspective, analyzing the possible roles of different players in the 
region, with special attention to the European Union.  
The webinar will have policy as its main focus, in this vein, current 
issues akin to each theme, such as the Covid-19 pandemic, the 
geopolitical tensions engendered in matters of trade and technology, 
and the news in the green energy market. The key point is to foment and 
maintain a lively debate that gathers distinct perceptions of each 
institution, which will feed and enrich the Final Reports of the project 
represented by the Network. 
 

15/03  Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida. Experiències  
  locals a Europa 

–ONLINE–  
Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport del 
projecte “NIEM” (National Integration Evaluation Mechanism), cofinançat 
pel fons FAMI de la Unió Europea 
 
L’objectiu d’aquesta sessió de treball és oferir una plataforma de debat 
entre administracions públiques, entitats socials i acadèmics. En la 
primera part, presentarem les principals conclusions de l’informe 
realitzat per CIDOB (en el marc del Programa Ciutats Globals), que 
inclou la identificació de bones pràctiques a altres països europeus, així 
com una breu diagnosi de la situació a la ciutat de Barcelona. En la 
segona part, obrirem el debat al conjunt dels participants, per tal de 
reflexionar sobre aquesta problemàtica i identificar conjuntament 
propostes de desplegament de polítiques públiques en aquest àmbit. 
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22/03  Foreign Policy Dialogues “Euro-Maghreb dialogue on nearshoring 
and post-COVID opportunities” –ONLINE– 
Organitza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i CITpax 

 amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació   
 
The countries of the Maghreb are in urgent need of opportunities for 
economic development as the pandemic has amplified previously 
existing challenges. As the EU ponders where in its near abroad it might 
encourage new investments and in which sectors, this exploratory 
meeting shall assess the place of the Maghreb in this discussion. It will 
assess the potential impact of this strategy, the strengths and 
weaknesses of the countries of the Maghreb and how to translate this 
initial diagnose into specific policies that could meet the immediate and 
long-term interests of both parts. To do so, this meeting will gather 
European and Maghrebi experts,  representatives of the private sector 
in Tunisia, Morocco and Algeria and officials from the EU  institutions 
and Spain. 
  

23/03 European foreign policy in turbulent times: Does differentiation 
make the EU a stronger actor? –ONLINE– 
Organitza: EU IDEA amb la col·laboració de The Finnish Institute of 

 International Affairs (FIIA) 
 
War-torn neighbourhoods, increased great-power rivalry, as well as 

 major global challenges such as climate change and the pandemic, call 
 for a stronger EU foreign policy. Yet the diverging interests of EU 
 member states continue to hamper efficient EU action. However, various 
 modalities of differentiation within and outside the EU framework have 
 allowed the EU member states to make Europe’s voice heard in world 
 politics. France and Germany have addressed the Ukraine crisis in the 
 Normandy format with Russia and Ukraine. Together with the UK and 
 the EU, they have played a key role in the EU/E3 format aimed at 
 resolving the conflict over Iran’s nuclear programme. Moreover, informal 
 collaboration among a limited number of EU members has contributed, 
 for instance, to the Middle East peace process. Recently, the EU has 
 launched the Permanent Structured Cooperation enabling willing and 
 capable member states to deepen their defence policy cooperation.  

When and how has differentiation advanced the EU’s role in world 
 politics? Is more differentiation inevitable because of Brexit? What are 
 the dangers of more differentiation in European foreign policy?  

 
26/03 WHOLECOMM Project (H2020). 1st scientific session –ONLINE– 

Organitza: FIERI 
 
 
Abril 
 
08-09/04 Towards a sustainable city centre recovery –ONLINE– 

Organitza: CIDOB i Eurocities en el marc del Programa Ciutats Globals 
 
This webinar aims to discuss how this transition will take shape and to 
what extent a more sustainable urban tourism model will entail not only 
diversifying city centres’ economies and retail sectors, but also the 
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housing market (long- and short-term rentals), the cultural offer (tourist 
attractions and a quality cultural offer that also appeal to locals) and city 
life as a whole (day-to-day services and facilities, e.g. libraries, 
kindergartens, parks). The event is organised by CIDOB’s Global Cities 
Programme, in collaboration with Barcelona City Council and Eurocities. 
It will bring together elected city officials, practitioners and scholars for a 
discussion that will take place over two days. The first day will be 
devoted to analysing the impact of COVID-19 on urban tourism and 
reflecting on possible ways forward, while the second will explore 
ongoing policy responses and future municipal strategies to move 
towards a sustainable recovery. 
 

09/04  CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisi i 
Desenvolupament Global, ISGlobal “La geopolítica de la vacuna”  

  Organitza: CIDOB i ISGLOBAL amb el suport de la Fundació “la Caixa” 
 
12-14/04 Webinar series “Urban Mobility after Covid-19: Long-term   
  strategies for the sustainable mobility transition in European  
  cities” –ONLINE– 

Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb la col·laboració 
de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus – Universitat 
Pompeu Fabra  
 
Departing from the capacity for urban transformation that we have 
witnessed in recent months, this three-session webinar explores how 
cities across Europe can develop more robust, long-term mobility plans, 
enabling them to contribute to the EU’s 2030 and 2050 climate targets. 
The objective is to examine both opportunities for accelerating change – 
from multi-stakeholder partnerships to social innovation – as well as 
barriers to long-term planning and transformation – from public 
acceptance to political, legal and technical limitations. The first 
session provides a general debate on long-term urban mobility planning 
for a faster and more just green transition in cities. Building on this 
analysis, the two subsequent sessions zoom in on specific aspects of 
the urban mobility transition. Session two explores how urban mobility 
access regulations and low-traffic neighbourhoods are key to creating 
less polluted and more liveable cities in the long term. Session 
three turns towards the socioeconomic dimension of the mobility 
transition, including changes in ownership and employment systems, 
and the role of multistakeholder partnerships and social innovation. Each 
session brings together local policymakers, practitioners and 
researchers.  
 

14/04  “The European Union and the governance of the COVID-19   
  pandemic” Online session with Christos Stylianides, Pol Morillas  
  and Sharon Friel –ONLINE– 

Organitza: IBEI amb la col·laboració del CIDOB i del projecte Global 
Governance and the European Union  

 
 The scale of the COVID-19 pandemic has been unprecedented in EU 

history. In the past year, European Union policymakers have 
implemented a series of extraordinarily ambitious measures in order to 
tackle the negative effects of the pandemic on the public health sector 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/online_meeting_towards_a_sustainable_city_centre_recovery
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/city_to_city_online_dialogue_towards_a_sustainable_city_centre_recovery
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and beyond. Examples of these are the recent signatures of vaccine 
contracts by the European Commission or the agreement reached by 
the European Council on the largest financial stimulus package ever. 
These months have also involved hectic coordination with non-EU 
country governments, private firms, and international organizations such 
as the World Health Organization for crisis management purposes. 

 Within this context, Christos Stylianides, EU Commissioner for 
Humanitarian Aid and Crisis Management 2014-2019 and former EU 
Ebola Coordinator, Pol Morillas, Director of CIDOB, and Sharon Friel, 
Professor of Health Equity at the Australian National University, will 
provide relevant analytical insights into the role of the European Union in 
the governance of the COVID-19 pandemic. 

 
15/04 WHOLECOMM Project (H2020). 2nd scientific session –ONLINE–  

Organitza: FIERI 
 
21-22/04 Kick-off meeting BRIDGES Project (H2020) –ONLINE–  
  Organitza: CIDOB  
 

‘BRIDGES assessing the production and impact of migration narratives’ 
is kicking off its activities with a two-day event and the first 
interdisciplinary research seminar of the project involving the members 
of the Consortium and the Advisory Board, and representatives from the 
European Commission and BRIDGES’ sister projects. 

 
28/04 ‘The Information War: Disinformation, Russia and the Future of 

Conflict’ with Nina Jankowicz, Disinformation Fellow, The Wilson 
Center –ONLINE– 
Organitza: CIDOB amb la col·laboració del Consolat dels Estats Units a 
Barcelona 

 
29/04  BRIDGES intedisciplinary seminar –ONLINE– 

Organitza: CIDOB  
 
29-30/04 Kick-off meeting JOINT Project (H2020) –ONLINE– 

Organitza: IAI amb la col·laboració del CIDOB 
 
 
Maig 
 
04/05  Cap a la recuperació i transformació europees: innovacions 

urbanes per al Next Generation EU  
  Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de  
  l’Ajuntament de Barcelona 
 

El seminari es planteja com un espai de debat entre els equips del 
Programa Ciutats Globals del CIDOB i de l’Ajuntament de Barcelona, 
acompanyats d’experts convidats, dirigit a analitzar la rellevància que 
les innovacions urbanes han de tenir en el procés de recuperació i 
transformació; i com les ciutats —i, en concret, Barcelona— han 
d’aprofitar l’oportunitat que planteja el Next Generation EU per impulsar 
la recuperació social i una revisió a fons dels models productius que 
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apostin per esquemes basats en la sostenibilitat, la inclusió i la 
innovació.  
La sessió servirà, igualment, per presentar l’agenda de recerca del 
Programa Ciutats Globals del CIDOB per a l’any 2021. Un any més, el 
CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona renoven l’acord de col·laboració que 
fa possible donar continuïtat al Programa Ciutats Globals des del 2017 i 
que enguany centrarà la seva recerca en estudiar el paper de les ciutats 
en la governança global i els seus principals reptes socioeconòmics i 
mediambientals.      

 
11/05 CIDOB  In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora 

executiva, The Ethical Tech Society “Com es pot regular la 
tecnologia?” 

Organitza: CIDOB amb el suport de la Fundació “la Caixa” 
 
12/05 Dimecres del Grand Continent: “Política global després de la 

pandèmia” –ONLINE– 
 Organitza: CIDOB i Le Grand Continent 
 

L’impacte de la pandèmia de Covid-19 en les nostres vides i en les 
relacions internacionals posa en evidència errors, oportunitats i una 
sèrie de grans preguntes. Davant el dilema de fer front a una 
reconstrucció de l’internacionalisme, hem d’intentar restaurar un món a 
imatge de l’anterior? O hem reconstruir-lo en base a nous valors i 
fonaments després de la pandèmia? Davant la certesa que no hi haurà 
un retorn a la normalitat anterior, quin tipus de ressorgiment en les 
nostres societats es durà a terme? 
Dimecres del Grand Continent per debatre sobre les dinàmiques de 
conflicte i les oportunitats per a la cooperació internacional que planteja 
el documental del CIDOB ‘Bouncing Back. World Politics after the 
Pandemic’  amb Javier Solana, ex Alt Representant de la UE per a la 
Política Exterior i de Seguretat Comuna, Kristina Kausch, investigadora 
sènior a l’oficina de Brussel·les del German Marshall Fund, i Pol 
Morillas, director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). 

 
19/05  Presentació de l’Anuari CIDOB de la Immigració 2020 «Immigració  
  en temps de COVID-19» –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB i Diputació de Barcelona 

 
La darrera edició de l’Anuario CIDOB de la Inmigración analitza els 
efectes de la pandèmia del COVID-19 en la immigració, la mobilitat 
humana i les polítiques migratòries, principalment d'Espanya, però 
també d'Europa, d'Amèrica Llatina i dels Estats Units. L’anàlisi posa el 
focus en els efectes de la pandèmia sobre la població estrangera 
resident al nostre país, especialment en l’àmbit laboral i respecte a les 
seves condicions de vida, en el sector sanitari, en el treball de la llar i de 
les cures i sobre els temporers agrícoles. Així mateix, més enllà del 
context de pandèmia, l'Anuari aprofundeix en una sèrie de temes 
específics, com l'emigració de joves universitaris espanyols, les unions 
mixtes i els refugiats LGTBI. 
El CIDOB i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la 
Diputació de Barcelona presenten conjuntament l’Anuari que està 
finançat, entre d’altres institucions, per la Diputació de Barcelona. 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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20/05  Ceuta: entre la crisi migratòria i la diplomática –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB  

 
A què es deu l’arribada sobtada de milers de persones a Ceuta a través 
de la frontera entre el Marroc i Espanya? Quin interès té el Marroc en 
augmentar la pressió migratòria sobre aquest enclavament espanyol en 
la costa nord africana? Com afecta això a la posició espanyola i europea 
al Magrib, en particular en relació amb el conflicte del Sàhara 
Occidental? Per què s’ha produït ara aquesta escalada de les tensions? 
Quin paper juguen els Estats Units i la Unió Europea? Què els espera 
als més de 6.000 migrants que han creuat la frontera nedant en tan sols 
unes hores?  
Amb motiu de la recent arribada de milers de migrants a Ceuta a través 
de la frontera entre el Marroc i Espanya, CIDOB organitza una sessió 
per analitzar les causes d’aquesta crisi migratòria i diplomàtica, i els 
possibles escenaris per a la seva resolució.  A la sessió, hi 
participaran Blanca Garcés, coordinadora de recerca i investigadora 
sènior del CIDOB, que abordarà les conseqüències humanitàries 
d’aquests fets i la seva relació amb la gestió migratòria de la UE en els 
darrers anys; i Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, que 
reflexionarà sobre les derivades geopolítiques d’aquesta crisi per a les 
relacions del Marroc amb Espanya i amb el conjunt de la UE.  

 
25/05 STR regulation and post-pandemic strategies to reintroduce STRs 

into the residential housing market –ONLINE– 
Organitza: CIDOB en el marc del Programa Ciutats Globals 

 
This workshop aims to present the results of CIDOB’s Global Cities 
report “STR regulation and post-pandemic strategies to reintroduce 
STRs into the residential housing market”. The report explores the main 
post-COVID policy measures adopted in cities to transform and 
consolidate STRs into long-term rentals. It also identifies the main STR 
strategies in European cities, as well as the key elements of the new 
European regulatory framework, the Digital Services Act, which may 
open a window of opportunity to better regulate and control STRs. 
The event is organised by CIDOB's Global Cities Programme with the 
support of Barcelona City Council. It will bring together researchers, city 
representatives and city networks to discuss the study’s main findings. 

 
 
Juny 
 
11/06  CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, political theorist  
  and historian, author of The Passage to Europe “The future of  
  Europe and its main challenges” 

Organitza: CIDOB amb el suport de la Fundació “la Caixa 
 
15/06  Online session with Rym Ayadi, Founder and President of the Euro-
  Mediterranean Economists Association “The Mediterranean in  
  a context of economic and social recovery” –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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CIDOB organises a new online session on June 15 with the participation 
of Rym Ayadi, Founder and President of the Euro-Mediterranean 
Economists Association (EMEA), as a special guest. This session will be 
introduced by Ernest Maragall, Vice-president of International Relations 
and Cooperation of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB).  
Rym Ayadi is an Economist and International Expert on Inclusive and 
Sustainable Socio-economic Models, Financial Architecture and Stability 
and Sustainable Finance. She is Professor at CASS Business School, 
Member of the Centre for Banking Research (CBR), City University of 
London, Senior Advisor at the Centre for European Policy Studies 
(CEPS), Chair of the European Banking Authority – Banking 
Stakeholders Group (EBA- BSG) and Founder and President of the 
Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA). She is Founder 
and Director of the Euro-Mediterranean Network for Economic Studies 
(EMNES). 

 
17/06  Cicle “Què passa al món?” Ordre o caos? Populisme, humanisme  
  tecnològic i democràcia liberal  
  Organitza: CIDOB i Arpa Editores 
 

El món mostra cada dia un rostre més antiliberal, conseqüència d’un 
segle XXI debilitat pels populismes autoritaris, i incapaç de donar 
resposta a la deshumanització d’una revolució digital. Creix la sensació 
que la democràcia liberal és un model fallit. Els estats d’excepció no han 
restaurat la seguretat; el capitalisme cognitiu no ha portat el benestar 
per a tots i la vacunació contra la covid-19 restableix lentament la salut 
física i mental d’una societat esgotada i resignada davant l’adversitat. El 
vell dilema seguretat o llibertat s’aguditza amb la descomposició 
perceptiva de tots dos en un altre nou: ordre o caos. 
A El liberalismo herido, José María Lassalle, assagista, director del 
Fòrum d’Humanisme Tecnològic d’Esade i exsecretari d’estat de Cultura 
i d’Agenda Digital, proposa un liberalisme renovat i crític que rebutja 
l’individualisme egoista d’una ideologia neoliberal hibridada amb el 
feixisme. Amb motiu de la seva publicació, el proper 17 de juny 
reflexionarà juntament amb Ingrid Guardiola, investigadora cultural i 
directora de Bòlit, sobre la necessitat d’un nou humanisme col·laboratiu, 
obert a aliances amb els que volen una democràcia hospitalària i 
generosa que lluiti contra l’odi i la polarització, i un humanisme digital 
que ajudi a dissenyar èticament una Ciberdemocràcia. Pol Morillas, 
director del CIDOB, presentarà i conduirà aquest diàleg. 

 
22/06  From market good to social right? Shifting approaches to housing  
  in Europe –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB en el marc del Programa Ciutats Globals 
 

This webinar seeks to discuss this shift towards a new housing scenario, 
and how these principles can be implemented throughout the European 
Union. Are the existing normative and legislative frameworks in Europe 
adequately equipped to address the social challenges posed by the 
commodification of housing? To what extent can the Renovation Wave 
and the EU recovery funds facilitate and expand access to social and 
affordable housing? What role can cities play in guaranteeing decent 
housing for all? The event will bring together elected city officials, 

https://arpaeditores.com/products/el-liberalismo-herido
https://arpaeditores.com/collections/jose-maria-lassalle
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practitioners and scholars to address these questions and share their 
insights on the role of housing rights in Europe’s future. 

 
28-29/06 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues “Atlantic approaches  
  to global challenges: Sustainability, recovery an new security  
  threat –ONLINE– 

Organitza: CIDOB i EU-LAC Foundation en el marc de la Jean Monnet 
Atlantic Network 2.0 
 
This webinar is part of an alliance between the Jean Monnet Atlantic 
Network 2.0 and EU-LAC Foundation with the aim of promoting a high-
level debate on the potential contribution of the countries and regions of 
the Atlantic Basin to multilateralism in key aspects to face the global 
challenges in the post-pandemic scenario. 

  
29/06 Publication Launch and Debate: “A moment to reflect: Creating 

Euro-Mediterranean bonds that deliver” –ONLINE– 
Organitza: CIDOB, Elcano Royal Institute i Friedrich Naumann 
Foundation 
 
During this session of the EURO-MENA Show, the report “A moment to 
reflect: Creating Euro-Mediterranean bonds that deliver”, jointly edited by 
the FNF, CIDOB and the Elcano Royal Institute, will be launched. 

 
30/06  Diàlegs CIDOB-Fundació Banc Sabadell 
  Organitza: CIDOB amb el suport de la Fundació Banc Sabadell 
 

El novembre de 2020, la Fundació Banc Sabadell i el CIDOB (Barcelona 
Centre for International Affairs) van posar en marxa el Programa Talent 
Global amb l’objectiu d’impulsar la recerca de qualitat de joves 
investigadors, mitjançant dos premis a la investigació aplicada i una 
estada de recerca remunerada al CIDOB. 
La convocatòria del ‘Premi Talent Reptes Globals’ i el ‘Premi Talent 
Europa Segle XXI’ -aquest últim convocat conjuntament amb la 
Fundació Catalunya Europa-, així com la ‘Junior Visiting Fellowship’ 
sorgeixen amb la voluntat d’estimular l’excel·lència i promoure activitats 
de divulgació, formació i recerca en relacions internacionals, així com 
fomentar i donar suport al talent jove. 
El 30 de juny de 2021 els guanyadors d’aquests premis seran 
presentats públicament en el marc dels Diàlegs CIDOB-Fundació 
Banc Sabadell. 

 
 
Juliol 
 
01/07  Climate change, Development and Security in the Central Sahel  
  –ONLINE– 

Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’Adelphi i European Centre for 
 Development Policy Management, en el marc del projecte H2020 
 CASCADES  

 
The Sahel is among the regions most affected by the effects of climate 
change worldwide. A more or less direct link is often established 

https://www.cidob.org/ca/noticies/linies_tematiques/cidob/la_fundacio_banc_sabadell_i_el_cidob_aposten_pel_talent_investigador_amb_la_convocatoria_de_dos_premis_i_una_estada_de_recerca
https://www.cidob.org/ca/noticies/linies_tematiques/cidob/la_fundacio_banc_sabadell_i_el_cidob_aposten_pel_talent_investigador_amb_la_convocatoria_de_dos_premis_i_una_estada_de_recerca
https://www.cidob.org/ca/noticies/linies_tematiques/cidob/l_impacte_de_les_xarxes_socials_la_sostenibilitat_i_les_politiques_feministes_protagonistes_de_la_i_edicio_del_programa_talent_global_del_cidob_i_la_fundacio_banc_sabadell
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between global warming and the unstable situation in the area. 
However, it is not easy to disentangle the role of climate change in 
relation to the high levels of food insecurity, the proliferation of violence 
and conflicts and their relationship with migration. This closed event with 
prominent stakeholders on these issues aims to present the main results 
emerging from the case study of the central Sahel (Mali, Niger and 
Burkina Faso) in the framework of the H2020 CASCADES project.  

 
07/07  Diàleg sobre la Conferència sobre el Futur d’Europa amb la 

participació del Secretari d’Estat de la Unió Europea 
Organitza: CIDOB en el marc del Programa Ciutats Globals 
 
Aquesta sessió reunirà actors institucionals, socials i econòmics de 
Barcelona per contribuir a definir el posicionament de Barcelona 
respecte a la Conferència sobre el Futur d’Europa. L’acte comptarà 
també amb la participació del Secretari d’Estat per a la Unió Europea. 
 

08 i 12/07 Focus groups del projecte FACTS 
Organitza: CIDOB en el marc del projecte FACTS 
 
El projecte FACTS té com a objectiu identificar els rumors, les narratives 
i les notícies falses que circulen sobre la Unió Europea i com aquests 
poden afectar la construcció de la idea de ciutadania europea. Així 
mateix, pretén contrastar la solidesa de la narrativa tradicional que 
evoca la pau i la prosperitat com a principal assoliment de la UE.  
El projecte compararà les perspectives dels ciutadans en diferents 
estats membres. Hi ha divergències? Si és així, són geogràfiques? De 
gènere? És l’edat un factor clau en la posició respecte la UE? Quin és 
l’origen de la informació que ens ha arribat sobre la UE? Què fa que els 
ciutadans estiguin més inclinats a creure en rumors o notícies falses? Hi 
ha tendències comunes en totes aquestes narratives sobre la UE?  
Per donar resposta a aquestes i altres qüestions, el 
projecte FACTS organitzarà, entre d’altres activitats, una sèrie de focus 
groups a cinc estats membres de la UE (Espanya, Itàlia, Grècia, Polònia 
i Alemanya). Així mateix, al final del projecte, participants seleccionats 
dels diferents focus groups seran convidats a assistir a la conferència 
final del projecte, a Berlín o Brussel·les, per debatre els principals 
resultats amb parlamentaris europeus i nacionals.  
 

14/07 Understanding the value proposition of city networks and 
measuring impact –ONLINE– 
Organitza: CIDOB, Chicago Council on Global Affairs i Metropolis en el 
marc del Programa Ciutats Globals  
 
To what extend joining a particular city network may improve the 
formulation of local climate, gender or digital policies? Are cities making 
the most of the services on offer? And if not, what are the main 
obstacles and limitations they are facing? How can the value proposition 
of city networks in terms of advocacy, knowledge dissemination and 
policy implementation be enhanced to serve their member’s needs 
better? CIDOB’s Global Cities Programme hosts a digital seminar to 
launch a reflection process around these issues. 
 

https://www.cidob.org/ca/projectes/obert/facts
https://www.cidob.org/ca/projectes/obert/facts
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14-16/07 I Curs d’estiu sobre la Unió Europea “Els reptes de la Unió   
  Europea: una mirada experta i institucional” 

Organitza: CIDOB i les representacions de les institucions europees a 
 Barcelona 

 
L’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona i el Barcelona Centre for International 
Affairs (CIDOB) llancen el primer curs d’estiu sobre la Unió Europea. Els 
tres dies lectius seran sessions monogràfiques, enfocades des d’una 
perspectiva teòrica i pràctica. Es dividiran en una intervenció per part 
d’un key-note speaker de la Comissió o el Parlament Europeu, seguit 
d’un diàleg amb un periodista i una taula rodona que comptarà amb 
investigadors del CIDOB; funcionaris de les institucions europees, tant 
del Parlament Europeu com de la Comissió Europea; i experts 
independents. L’objectiu d’aquest curs d’estiu és dotar als estudiants 
d’una perspectiva completa dels debats i reptes de la Unió Europea en 
el curt, mig i llarg termini, i de les eines analítiques perquè puguin 
analitzar i comprendre la realitat europea, i prendre-hi partit de manera 
activa. Els inscrits al curs podran rebre, sota demanda, un certificat de 
participació.  
El curs donarà resposta als reptes interns i internacionals als quals fa 
front la Unió Europea. El primer dia s’explorarà com ha reaccionat la UE 
a la Covid-19 i què significa la posada en marxa del Next Generation 
EU sense perdre de vista l’Agenda Digital o les amenaces lligades a 
aquests temes com la desinformació. El segon dia es farà un repàs als 
debats al voltant de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE). I 
l’última jornada se centrarà en el Pacte Verd Europeu i les tensions a les 
quals vol fer-hi front, com el canvi climàtic o les transformacions 
econòmiques amb impactes socials derivats de la descarbonització i la 
transició energètica. 
 

15/07  AI Ethics in Policy: Governance of algorithms in the public space  
  –ONLINE– 

Organitza: CIDOB en el marc del Programa Ciutats Globals 
 

 
Setembre 
 
17/09  Comerç Internacional i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una 

mirada des de Barcelona 
 Organitza: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
 Aquest seminari, organitzat conjuntament pel CIDOB i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), té com a objectiu oferir un mapa de 
les diferents estratègies de resiliència econòmica al món i el seu 
possible impacte sobre el comerç internacional. És resiliència sinònim 
de proteccionisme? Són necessàries noves polítiques industrials 
basades en subsidis i/o polítiques comercials agressives? Com pot 
Barcelona i la seva àrea d’influència protegir-se davant la competició 
entre els Estats Units i la Xina? Quina està sent la resposta de la Unió 
Europea? 
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27/09  Diàlegs de Política Exterior “Acció exterior i salut: vacuna,   
  governança i cooperació” –ONLINE– 

Organitza: CIDOB amb la col·laboració d’ISGlobal, Ideograma i la Jean 
Monnet Atlantic Network, amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, 
Unió Europea i Cooperació 
 
Aquest diàleg discutirà sobre la base d’un informe sobre geopolítica de 
la salut realitzat amb contribucions de tres institucions (CIDOB, ISGlobal 
i Ideograma) que analitza com la pandèmia, primer, i la vacunació, 
després, alteren les dinàmiques de governança global i les prioritats i 
instruments de política exterior. Aquest diàleg té com a objectiu discutir 
l’operacionalització de les conclusions d’aquesta investigació en dos 
àmbits diferents: la cooperació al desenvolupament, les relacions de 
veïnatge en el marc europeu i mediterrani, i la cooperació regional en 
l’espai iberoamericà. En aquest diàleg participaran experts i 
representants governamentals i la discussió girarà al voltant de la 
pregunta sobre com incorporar les qüestions de salut global en l’acció 
exterior espanyola en els dos àmbits i quines aliances poden establir-se 
amb altres estats, organitzacions internacionals o actors del sector 
privat i la societat civil per fer-ho. 
 

28/09  “L’ASEAN i l’estratègia europea per a l’Indo-Pacífic” 
  –ONLINE– 

Organitza: CIDOB, Casa Àsia i Real Instituto Elcano 
 
Al 2021 la Unió Europea ha publicat la seva estratègia cap a l’Indo-
Pacífic animada pels Estats membres que prèviament havien presentat 
les seves pròpies línies d’actuació cap a aquesta regió (França, 
Alemanya i Holanda). D’aquesta manera es pretén articular una postura 
cohesionada de la Unió cap a una regió amb un creixent pes 
geoeconòmic i geoestratègic. Quin és el paper que li confereix la Unió 
Europea al Sud-est asiàtic en aquest context? 
Sessió a càrrec de Javier Gil, professor d’Estudis Regionals d’Àsia i 
Principis i polítiques de seguretat internacional a la Universitat Pontifícia 
de Comillas, amb comentaris de Rafael Bueno, director de Política, 
Societat i Programes Educatius de Casa Àsia, presentada per Mario 
Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, i moderada per 
Oriol Farrés, coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB. 
 

29/09  Cicle “Què passa al món?” L’era post-Merkel: repercussions per a  
  Alemanya i la Unió Europea 
  Organitza: CIDOB i COLPIS 
 

En ocasió de les properes eleccions a Alemanya, que tindran lloc el 24 
de setembre, el CIDOB i el COLPIS organitzen una nova sessió del 
Cicle “Què passa al món?” per analitzar els seus resultats i 
repercussions. Aquests comicis marcaran la fi de l’era d’Angela Merkel, 
després de 16 anys al capdavant del país, i seran també les primeres 
des de la Segona Guerra Mundial on un canceller en actiu renúncia a la 
reelecció. Canvi climàtic, Unió Europea, necessitat de modernització o 
cohesió social seran alguns dels elements centrals de la campanya 
electoral. 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
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Alhora, la Unió Europea es mou al ritme d’Alemanya, i aquestes 
eleccions seran clau per definir qui i com es marcarà el rumb de la 
integració europea després de la pandèmia. Ha d’exercir Alemanya un 
lideratge més actiu al capdavant de la UE? Quin paper jugaran els 
Verds en l’Alemanya post-Merkel? I, on queda la socialdemocràcia 
alemanya després d’aquestes eleccions? Aquesta sessió comptarà amb 
la participació de Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Carme Colomina, investigadora 
principal del CIDOB; i Mariam Martínez Bascuñán, professora de 
Ciència Política de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM); i serà 
moderada per Pol Morillas, director del CIDOB, que donarà la 
benvinguda a aquest acte juntament amb Jordi Pacheco, degà del 
COLPIS (Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la 
Sociologia de Catalunya). 

 
30/09  Cicle “Què passa al món?” S’ha de dialogar amb terroristes?  
  Lliçons de l’Afganistan i altres conflictes 

Organitza: CIDOB i ICIP 
 
L’atac terrorista de l’11 de setembre de 2001 va reforçar el vell dogma 

 de no negociar amb terroristes. Molts països van introduir mesures 
 legislatives que fins i tot dificultaven contactes per raons humanitàries 
 amb organitzacions classificades com a tals. Vint anys després, aquesta 
 política no només s’ha demostrat ineficaç sinó fins i tot contraproduent. 
 Avui, la comunitat internacional es confronta amb el dilema de 
 reconèixer el govern talibà de l’Afganistan, mentre que a la pràctica hi 
 manté comunicació directa per múltiples raons. 

En Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos 
 armados, Jonathan Powell, ex cap de gabinet de Tony Blair i element 
 fonamental en les negociacions de pau d’Irlanda del Nord, sosté que 
 qualsevol conflicte, per sanguinari, antic o difícil que sigui, es pot 
 resoldre amb l’art de la paraula, amb paciència i lideratge polític. Per 
 això defensa que, si bé dialogar sempre serà difícil i moralment arriscat, 
 és necessari. 

Amb motiu de la publicació del seu llibre en castellà per part de l’ICIP, 
 Powell reflexionarà amb Sergio Jaramillo, ex Alt Comissionat per la 
 Pau del govern de Colòmbia, sobre les oportunitats i els límits de 
 negociar amb organitzacions que fan servir la violència per defensar les 
 seves finalitats. Tant Powell com Jaramillo han estat assessorant el 
 govern de l’Afganistan en el seu procés de pau, recentment fallit. 
 Kristian Herbolzheimer, director de l’ICIP, conduirà el diàleg, que serà 
 presentat per Pol Morillas, director del CIDOB. 

 
 
Octubre   

 
06-07/10 Bridging the Green and Digital Agendas in Cities to Drive more 

Ambitious and Inclusive Transitions 
Organitza: CIDOB, Ajuntament de Barcelona i Ambaixada britànica a 
Espanya, amb la col·laboració de C40Cities, Eurocities i el Banc 
Mundial  
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/254/20_anys_despres_de_l_11_s_guerra_impossible_pau_improbable
http://secure-web.cisco.com/1pJTGiLV08ghVllrLJ4XITTWaXCpxFbfdOroSn6dgLSCqQ5RSyvsSIpWGv7gPCuJv40mbgKrXO5kCNySusoeiuxw6cx85t1lN6WiwJXWNc0n6gYYq4VE6xap8b37_fa1YGC4IYyoD0Zg7u__MNqTY-r9kYC7nsjvmOTw89rib1wvZy3NufFOSpfaQEo9BRI3i1yNDu_3y0OeHlMjJPP6y_te3nMnJeKjxJsp8P6vB8asLUMH6OLVEBB4ci_AzG7xb4IPjmsyRUgz6_wns1FPqHgiwNUeHPAqhBDlft6U8Nvnj_kFO1sW6qG2lwwq1yjYsUZEl9t9eVhi0TtAjFSeVSiAP-Ukbh9VeNnVzF3IKj-ZJpqg0ttLH_xK5tqAUbJ_mYozLmI0hkngJN51PVr0Y2w/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fopinion%2Fnegociar-la-pau%2F
http://secure-web.cisco.com/1pJTGiLV08ghVllrLJ4XITTWaXCpxFbfdOroSn6dgLSCqQ5RSyvsSIpWGv7gPCuJv40mbgKrXO5kCNySusoeiuxw6cx85t1lN6WiwJXWNc0n6gYYq4VE6xap8b37_fa1YGC4IYyoD0Zg7u__MNqTY-r9kYC7nsjvmOTw89rib1wvZy3NufFOSpfaQEo9BRI3i1yNDu_3y0OeHlMjJPP6y_te3nMnJeKjxJsp8P6vB8asLUMH6OLVEBB4ci_AzG7xb4IPjmsyRUgz6_wns1FPqHgiwNUeHPAqhBDlft6U8Nvnj_kFO1sW6qG2lwwq1yjYsUZEl9t9eVhi0TtAjFSeVSiAP-Ukbh9VeNnVzF3IKj-ZJpqg0ttLH_xK5tqAUbJ_mYozLmI0hkngJN51PVr0Y2w/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fopinion%2Fnegociar-la-pau%2F
http://secure-web.cisco.com/1ElRIwfVl0U4__PyMFuqzumflPhD8506PiZYN1xemSd1T3NWycDavwzIPjoCTmEzyGyjLHjLcX4OBO03fRiDsYaFiMIZNVDPG2nDFVDCendzLqJFs5_IhDQfPW_XGjNvgNJCv11uTjH4NmBrvRZrEK4AYiylt-7HvCSo5NX7XG2grL1V_nESRV7wOVcoP1rNQVXZuVqvW8F4t6huLGxaRHTnwdFKz0DU3BxtSt6YByGiSeJwDNgJsR755IL8FyIYirV2HqcXyjn32ouOUVmrsZf6Nago0vr_AuFvIdiu7XF_sS_GzFUpdbXAUDPfQ3d9qMVWhI4zK5NEkXIih0_Bvsq1SOujS22_o0wVFiThUr4Qz1UNwnzBkHO44wUKxfpRcBSUp7M_VUcNeswyEB-iU-A/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fpublication%2Fdialogar-con-terroristas-jonathan-powell%2F
http://secure-web.cisco.com/1ElRIwfVl0U4__PyMFuqzumflPhD8506PiZYN1xemSd1T3NWycDavwzIPjoCTmEzyGyjLHjLcX4OBO03fRiDsYaFiMIZNVDPG2nDFVDCendzLqJFs5_IhDQfPW_XGjNvgNJCv11uTjH4NmBrvRZrEK4AYiylt-7HvCSo5NX7XG2grL1V_nESRV7wOVcoP1rNQVXZuVqvW8F4t6huLGxaRHTnwdFKz0DU3BxtSt6YByGiSeJwDNgJsR755IL8FyIYirV2HqcXyjn32ouOUVmrsZf6Nago0vr_AuFvIdiu7XF_sS_GzFUpdbXAUDPfQ3d9qMVWhI4zK5NEkXIih0_Bvsq1SOujS22_o0wVFiThUr4Qz1UNwnzBkHO44wUKxfpRcBSUp7M_VUcNeswyEB-iU-A/http%3A%2F%2Fwww.icip.cat%2Fca%2Fpublication%2Fdialogar-con-terroristas-jonathan-powell%2F
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In preparation for the 26th UN Climate Change Conference, Barcelona 
City Council and CIDOB, in collaboration with the British Embassy in 
Spain (in capacity as COP26 Presidency) and Glasgow City Council (as 
the COP26 host city), and in partnership with C40 Cities, Eurocities and 
The World Bank, organise a two-day workshop to explore how cities can 
act as laboratories for integrating and accelerating the environmental 
and digital transitions in coherent policy frameworks, and in ways that 
are truly sustainable and just. 

 
07-08/10 Living in the “area of vital interest” for Russia 

Organitza: CIDOB, Friedrich Ebert Stiftung i Representació de la 
Comissió Europea a Espanya amb el suport del Ministeri d’Afers 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació 

 
It has been 30 years since Belarus, Moldova, Ukraine, Armenia, 
Azerbaijan, and Georgia - the six European countries of the former 
Soviet Union - have become independent, at least formally. But the full 
exercise of their sovereignty is still undermined by Moscow’s actions. 
The trouble is that these states also make up the strip of European 
territory considered by Russia as its lifeline, its sphere of “vital interest”; 
a grey zone where Kremlin's narrative blurs the line between foreign and 
domestic policy. 
As for the European Union, due to different political and economic 
interests, it has too often allowed its policy towards its post-Soviet 
European neighbours to be guided by the concern of “do not upset 
Russia”. But experience shows that this caution approach has led to an 
impasse in the relations between the EU and Russia.  
To fully grasp what Kremlin policy means and what is at stake for 
Europe as a whole, it is important to acknowledge that Western or 
Russian perceptions and approaches are not enough: we need the eyes 
and the experience of these neighbours.   

 
15/10  Migration Challenges in Europe: A Conversation with Director  
  General António Vitorino –ONLINE– 

Organitza: CIDOB en el marc del projecte EU IDEA 
 
 The instable geopolitical situation in Afghanistan, economic breakdowns 

in the Middle East and North Africa, and the strict control of international 
mobility in the wake of the COVID-19 pandemic create a tensed 
migration situation around Europe. Which European policies would be 
the most appropriate to deal with this set of challenges? What forms of 
cooperation should European countries contemplate? Director General 
Vitorino will share his policy experience on migration affairs in Europe 
and discuss current migration challenges.  

 António Vitorino has served as the Director General of the International 
Organization for Migration since 2018. His distinguished political career 
includes serving as European Commissioner for Justice and Home 
Affairs in the Prodi Commission from 1999 to 2004, Deputy Prime 
Minister and Minister of National Defense in the government of António 
Guterres in Portugal from 1995 to 1997, and chair of the Civil Liberties 
and Internal Affairs Committee in charge of Migration, Asylum, Justice 
and Fundamental Rights in the European Parliament between 1994 and 
1995. 
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21/10 L’Agenda 2030 com a marc de referència per a una recuperació 

justa, sostenible i inclusiva de les ciutats 
Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs), CGLU i ISGlobal amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 
L’objectiu principal de la sessió és debatre sobre la localització de 
l’Agenda 2030 recolzant-se en l’informe presentat pels governs locals i 
regionals al High-level Political Forum on Sustainable Development 
(HLPF) el 2021. S’analitzaran els arguments presentats i com es 
reflecteixen en els debats nacionals sobre les dimensions clau de la 
governança per a la localització de les agendes globals, com es 
relacionen amb les polítiques de salut a les ciutats i els vincles entre els 
plans de recuperació de la pandèmia i la sostenibilitat. 
De cara al futur, aquesta sessió busca reunir a una comunitat d’actors 
de les administracions públiques, del tercer sector i de l’acadèmia per 
contribuir a una reflexió col·lectiva sobre els propers cicles de 
presentació d’informes. Les organitzacions convocants recolliran les 
principals conclusions de la sessió per a la seva difusió posterior a 
través dels seus canals institucionals i de l’elaboració d’un document 
d’anàlisi. 

 
26/10  “Els fons europeus de recuperació: una oportunitat per a les àrees  
  metropolitanes” Presentació de l’Anuari Internacional CIDOB 2021  
  –ONLINE– 

Organitza: CIDOB i AMB  
 
26/10  Differentiation in ASEAN, ECOWAS and MERCOSUR: A   
  comparative analysis –ONLINE– 

Organitza: CIDOB en el marc del projecte EU IDEA 
 
The purpose of this webinar is to discuss the main conclusions of the 
policy document published within the framework of the EU-IDEA project 
in which various modes of differentiation in regions outside of Europe are 
analysed. From the perspective of comparative regionalism, the paper 
examines how the practice of differentiation facilitates flexibility and 
accommodates diversity in regional cooperation processes in Asia, 
Africa and Latin America. Examining the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) and the Southern Common Market (Southern Common 
Market - MERCOSUR). Drawing lessons from practices in these 
organization, this policy paper argues that differentiation, including multi-
speed, concentric circles, multiple sub-organisations and à la carte, is a 
“normal”, even essential element of regional cooperation processes. 
Differentiation is a key instrument to tackle heterogeneity and 
development disparities while promotes flexibility, and preserves state 
sovereignty.  
 
 
 
 

https://euidea.eu/2020/08/31/differentiation-in-asean-ecowas-and-mercosur-a-comparative-analysis/
https://euidea.eu/
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28/10  “El Sud-est Asiàtic: punt calent de la rivalitat entre la Xina i els 
Estats Units” –ONLINE– 
Organitza: CIDOB, Real Instituto Elcano i Casa Àsia  
 
La creixent rivalitat entre la Xina i els EUA es deixa sentir de manera 
creixent a tot el món en les àrees de comerç, la tecnologia o la 
seguretat. La regió del sud-est asiàtic és una de les zones de fricció 
entre les dues potències, a causa de l’entramat d’aliances i a l’existència 
de disputes marítimes entre la Xina i països com les Filipines, el 
Vietnam o Malàisia. En aquest context, com jugaran les seves cartes les 
dues grans potències a l’Indo-Pacífic i quin impacte tindran sobre les 
dinàmiques internes de l’ASEAN? 
Sessió a càrrec de Georgina Higueras, directora del Fòrum Àsia i 
vicepresidenta de Càtedra Xina, amb comentaris de Mario Esteban, 
investigador principal del Real Instituto Elcano, presentada per Oriol 
Farrés, coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB, i moderada per 
Rafael Bueno, director de Política, Societat i Programes Educatius de 
Casa Àsia. 

 
 
Novembre 
 
11 /11   Santander-CIDOB Future Leaders Forum “The future of the digital  
  global order: Algorithmic governance and artificial intelligence”  
 Organitza: CIDOB amb el suport de Banco Santander 
 
 La segona edició del Santander-CIDOB Future Leaders Forum, un 

programa de col·laboració entre Banco Santander i el CIDOB, analitzarà 
les següents qüestions: si el procés de digitalització ens porta a delegar 
en la intel·ligència artificial determinades decisions, podem confiar-hi? 
Es pot governar la intel·ligència artificial per corregir els biaixos que 
generen els algoritmes? Com assegurem la seva neutralitat? Es poden 
aconseguir acords globals per a un desenvolupament ètic de la 
intel·ligència artificial? Quin paper juguen les grans potències en la 
governança global de la intel·ligència artificial?  

 Al Future Leaders Forum participaran els integrants de la llista 
Santander-CIDOB 35 under 35, que reconeix el treball de 35 joves – de 
35 anys o menys – amb potencial per esdevenir o exercir com a futurs 
líders en els seus respectius àmbits d’acció (decisors públics, sector 
privat, activistes del tercer sector, mitjans de comunicació, intel·lectuals 
o acadèmics). 

 
11 /11   “Les persones: motor i meta de la innovació”. Ca l’Alier 
 Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Barcelona Innova Week 
 
 La persona és l’única prioritat real de la innovació i l’únic agent que hi és 

imprescindible. La persona ha de ser la beneficiària de la innovació i la 
seva instigadora principal. L’objectiu és assegurar que totes les 
persones gaudeixin d’un futur més resilient i sostenible, no augmentar el 
número d’espais, tecnologies i eines innovadores que no hi 
contribueixin; l’objectiu és fomentar la innovació a partir d’un intercanvi 
d’idees on tots els punts de vista s’incloguin i ningú es quedi enrere. 
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Amb la participació d’Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, Eva 
García Chueca, investigadora sènior del Programa Ciutats Globals del 
CIDOB, i Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut i Persones 
Grans de l’Ajuntament de Barcelona, moderats per Meritxell Pauné, 
periodista i directora de Tot Barcelona. 

 
15/11 Taula rodona “Europa i la Mediterrània: quin futur en comú?” 
 Organitza: CIDOB, Real Instituto Elcano i Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom 
 

Aquesta taula rodona s’organitza amb motiu de la presentació de 
l’informe ‘A moment to reflect: Creating Euro-Mediterranean bonds that 
deliver’, publicat pel CIDOB, el Real Instituto Elcano i la Friedrich 
Naumann Foundation. Aquest informe reuneix anàlisis d’experts i 
testimonis dels qui participen en la creació de llaços euromediterranis 
des de diferents àmbits professionals. El seu objectiu és aportar noves 
idees per rellançar unes relacions euromediterrànies més constructives i 
orientades al futur, posant en relleu el potencial existent per a un futur 
més pròsper i positiu.  
 

16/11  Bielorússia: les crisis migratòries com a eines de coerció –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB  
 

El règim bielorús ha orquestrat l'arribada de milers de refugiats a les 
fronteres de Polònia, Letònia i Lituània per desestabilitzar la Unió 
Europea, que encara té obertes les ferides en matèria migratòria 
després de la crisi de refugiats del 2015. En aquesta sessió, Carmen 
Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB, analitzarà la 
dimensió geopolítica de la crisi de Bielorússia i la posició de 
Rússia. Blanca Garcés, investigadora sènior i coordinadora de recerca 
del CIDOB, repassarà els episodis en què les migracions han estat 
utilitzades com a eina de guerra híbrida per part de països veïns de la 
UE, incloent-hi els antecedents del Marroc i Turquia. Finalment, Pol 
Morillas, director del CIDOB, es referirà a les conseqüències d'aquesta 
crisi per a la Unió Europea, en un moment en què Polònia lliura la seva 
pròpia batalla contra les institucions de Brussel·les i s'engega el pla de 
recuperació postpandèmia. 

 
16/11  Diàlegs de Política Exterior “Reactivació i finançament de l’Agenda  
  2030 a l’Amèrica Llatina en l’escenari post-pandèmia” –ONLINE– 
  Organitza: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió  
  Europea i Cooperació 
 

Aquest diàleg s’estructura en dues sessions complementàries: en la 
primera part, s’abordarà quina és la dimensió de les necessitats de 
finançament de la regió en el context de la recuperació i quin és el rol 
que hi poden jugar les institucions regionals de desenvolupament. En la 
segona part, s’analitzarà el paper de la Cooperació internacional als 
Països de Renda Mitjana i com Espanya i la UE poden contribuir al 
finançament de l’Agenda 2030 per impulsar un desenvolupament més 
equitatiu i sostenible.  
 
 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/euro_mediterranean_bonds/a_moment_to_reflect_creating_euro_mediterranean_bonds_that_deliver
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/euro_mediterranean_bonds/a_moment_to_reflect_creating_euro_mediterranean_bonds_that_deliver
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16/11  Cities Coalition for Digital Rights General Assembly 
Organitza: Cities Coalition for Digital Rights en el marc de Smart City 
Expo World Congress 

 
Andrea G. Rodríguez, investigadora del Programa Ciutats Globals del 
CIDOB, presenta l’Observatori de la Intel·ligència Artificial Urbana i els 
resultats de l’informe ‘AI ethics in policy and action: City governance of 
algorithmic decision systems’. 

 
17/11  Cicle “Què passa al món?” Present i futur de l’Afganistan després  
  de la tornada dels Talibans 
  Organitza: CIDOB  
 

Des de fa dècades, l’Afganistan combina períodes d’inestabilitat i 
fragmentació interna, guerres civils i intervencions estrangeres. Durant 
els darrers vint anys, la intervenció occidental liderada pels Estats Units 
va intentar, sense èxit, afermar un estat estable per evitar que 
l’Afganistan es consolidés com un focus d’inestabilitat regional i 
internacional. Amb la tornada del règim talibà, l’Afganistan farà passos 
enrere en la consecució de llibertats individuals i s’exacerbaran els 
conflictes grupals, polítics i socials. Una major inestabilitat interna pot, 
alhora, generar una desestabilització regional i internacional més gran. 
En aquest cicle, Pere Vilanova, catedràtic emèrit de Ciència Política i 
de l’Administració a la Universitat de Barcelona, director de la Divisió 
d’Afers Estratègics i de Seguretat del Ministeri de Defensa entre el 2008 
i el 2010 i investigador sènior associat del CIDOB, debatrà els 
continguts del seu darrer llibre Afganistán. Auge, caída y resurgimiento 
del régimen talibán amb Mayte Carrasco, corresponsal, directora i 
productora de diversos documentals sobre l’Afganistan, i Juan 
Garrigues, director adjunt del Dialogue Advisory Group i investigador 
sènior associat del CIDOB, en un diàleg moderat per Pol Morillas, 
director del CIDOB. 

 
16/11  Ensuring Digital Inclusive Cities in the Post-covid 19 Era 

Organitza: Smart City Expo World Congress 
 
What defines digital inclusion? How do we measure the digital divide? 
Eva Garcia Chueca, Senior Research Fellow at CIDOB’s Global Cities 
Programme, chairs this session on digital inclusion. 
 

17/11 A Pact for the Future: Renewing the Social Contract for the Great 
Reset 
Organitza: CGLU en el marc de Smart City Expo World Congress 
 
Building on the lessons learned from the pandemic, local and regional 
governments are fostering the need for a new social contract. Agustí 
Fernández de Losada, Director of CIDOB’s Global Cities Programme, 
closes this session. 
 
 
 

 

https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
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23/11  Cicle Metròpoli Oberta “Més enllà de la marca. Els reptes de la  
  projecció internacional de la metròpoli Barcelona” CCCB 
  Organitza: Programa Ciutats Globals del CIDOB i PEMB 
 

Curs coorganitzat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el 
CUIMPB - Centre Ernest Lluch i el CIDOB, de dos matins i una tarda de 
durada, dividit en diverses ponències i taules rodones amb persones 
expertes en les temàtiques a tractar. Aquesta formació vol centrar-se en 
les oportunitats de desenvolupament i projecció d’una metròpoli que ha 
fet un procés de transició demogràfica rellevant en les últimes tres 
dècades.  

 
25-26/11 What EU foreign policy in a more contested world? 
 Organitza: CIDOB en el marc del projecte JOINT 
 
 The European Union’s ambition to become a normative power and 

contribute to the expansion of liberal and democratic norms, rule of law 
and multilateralism appears more contested than ever. The Western 
hegemony of the post-Cold War period has been replaced by a 
multipolar system characterised by great power rivalry. Re-emerging 
powers such as China and Russia compete with the United States in the 
military, trade, health, and energy sectors, and to influence or conquer 
other regions, oceans and the space. At the same time, regions to the 
south and east of the European Union appear fragmented, unstable, and 
affected by conflicts and crises, whose effects (from economic 
disruptions to humanitarian and mobility crises) spill over into 
neighbouring states. What is the role of the EU in such a fragmented and 
contested world? How norms should be spread in a geopolitical world? 
Is the need for a joined-up and strategic union the way to become a 
normative power? 

 This roundtable aims to understand what kind of actor the European 
Union is becoming in a world characterised by multipolar contestation 
and regional fragmentation. The session is part of the JOINT project 
which assesses the challenges to a more joined-up foreign and security 
policy of the European Union.  

 
29/11  “La política exterior espanyola davant l’emergència d’ASEAN” 

–ONLINE– 
Organitza: CIDOB, Real Instituto Elcano i Casa Àsia 
 
A l’últim segle, Espanya amb prou feines ha parat atenció al sud-est 
asiàtic, una regió integrada per deu països que han creat una zona de 
lliure comerç amb més de 600 milions de consumidors al voltant de 
l’ASEAN. És més, la Unió Europea fa poc que ha definit la seva 
estratègia cap a l’Indo-Pacific, l’àrea econòmica més dinàmica del 
planeta, per no quedar enrere respecte a la Xina i els Estats Units. El 
webcast girarà al voltant de la pregunta, quines cartes ha de jugar 
Espanya per recuperar el temps perdut i perquè les empreses 
espanyoles puguin convertir aquest repte en una oportunitat? 
Sessió a càrrec d’Isidre Ambrós, periodista, expert en assumptes 
polítics i econòmics de la regió Àsia-Pacífic i autor del llibre ‘La cara 
oculta de Xina’, amb comentaris de Mario Esteban, investigador 
principal del Real Instituto Elcano, presentada per Rafael Bueno, 

https://www.jointproject.eu/
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director de Política, Societat i Programes Educatius de Casa Àsia, i 
moderada per Oriol Farrés, coordinador de l’Anuari Internacional 
CIDOB. 
 

 
Desembre 
 
10/12   Webinar “Las relaciones UE – Cuba: retos y potencialidades para el 

desarrollo de vínculos estables y a largo plazo” –ONLINE– 
Organitza: CIDOB en el marc del Foro Europa Cuba Jean Monnet 
Network, amb la col·laboració del CIPI i del CIEI 
 
El Foro Europa Cuba Jean Monnet Network organitza aquest webinar 
amb l’objectiu de reflexionar sobre l’estat de les relacions econòmiques, 
de cooperació i polítiques entre la UE i Cuba. 

 
14-15/12 Webinar Jean Monnet Atlantic Network 2.0 
  Organitza: IPRI NOVA amb el suport del CIDOB en el marc del projecte 
  Jean Monnet Atlantic Network 2.0  
 
16/12 Roda de premsa “El món el 2022: deu temes que marcaran 

l’agenda internacional” 
  Organitza: CIDOB 
 


