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Pla de treball per al 2015

POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES
Publicacions
Anuari IEMed de la Mediterrània 2015
Setembre/octubre
Publicació anual d'autors internacionals que ofereix les claus polítiques, econòmiques, socials i
culturals de l’agenda mediterrània des d’una perspectiva diversa i plural i amb una àmplia
selecció de dades i informacions complementàries.
Enquesta Euromed, 6a edició
Setembre/octubre
Informe anual qualitatiu de valoració, seguiment i prospectiva centrada aquest any en la revisió
de la Política Europea de Veïnatge sobre un univers d’experts seleccionats per la seva
implicació i coneixement en aquest àmbit. Suposa un important mecanisme mobilitzador
d’actors. Inclou diversos qualitative papers d’anàlisi dels resultats obtinguts. També s’editarà un
informe descriptiu de la 6ª Euromed Survey, abans de finals d’any.
SSN – EuroMeSCo Joint Policy Study: “Arab Transitions in Comparative Perspective"
Abril. Col·laboració EuroMeSCo-Strategic Studies Network (SSN)
Publicació que reuneix uns 15 papers dels 25 presentats a la Conferència organitzada en
col·laboració amb l’Arab Center for Research and Policy Studies de l’11 al 13 de novembre de
2014.
Europe and the Arab World. An assessment of European Policies, 1957 - 2015
Edició espanyola d’aquest llibre del professor Bichara Khader, de la Universitat Catòlica de
Lovaina, coincidint amb el XX aniversari de la Declaració de Barcelona.
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Papers IEMed
Publicació durant l’any de les línies de Papers IEMed i Papers IEMed-EuroMeSCo
Col•lecció de textos d’anàlisi i propositius elaborats per experts i investigadors de reconegut
prestigi, col•laboradors habituals de l’Institut, que tenen com a objectiu abordar de manera
monogràfica l’estudi de les qüestions centrals de l’actual agenda euromediterrània. Es preveu la
publicació al llarg de 2015 d’un mínim de 5 papers en matèria de polítiques euromediterrànies i
seguretat.
Focus – EuroMeSCo Briefs
Publicació durant l’any d’aquesta sèrie on line d’articles breus d’opinió sobre actualitat
mediterrània. Es preveu publicar al voltant de vint números durant l’any 2015 sobre temàtiques
relacionades amb diferents projectes que desenvolupa l’IEMed.
Informe sobre l’estat de les migracions a la Mediterrània
Elaboració, per iniciativa del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d’un
informe sobre l’estat de la qüestió dels fluxos migratoris a la Mediterrània.
Conferències internacionals
XVIII Fòrum de Réalités “La Tunisie post-élections et les enjeux régionaux”
Hamammet, 23 i 24 d’abril. Col·laboració amb Réalités
L’IEMed col·labora un any mes en l’organització d’un dels punts de trobada de referència al Nord
d’Àfrica per a experts analistes, actors privats i decisors públics que aquest any se centra en els
desafiaments en matèria de seguretat, les condiciona d’èxit de les transicions polítiques i el
paper dels partenariats internacionals.
Conferència anual i assemblea general dels membres d’EuroMeSCo
Milà, 8 i 9 d’octubre
L’IEMed, institució coordinadora de la Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), la
principal xarxa d’instituts de recerca euromediterranis sobre política i seguretat, organitza la
conferència anual i l’Assemblea General dels seus membres, que aquest any es dedicarà a
estudiar fórmules per a un replantejament exitós de la Política Europea de Veïnatge. A partir de
les ponències presentades durant la conferència s’editaran cinc nous números de la sèrie
Papers IEMed – EuroMeSCo.
Seminaris i workshops
Steering Group on European Neighbourhood (ENP) Review
Brussel·les, 30 d’abril.
Grup de treball d’experts per a analitzar en profunditat les necessitats d’un replantejament de la
Política Europea de Veïnatge meridional després d l’esclat de l’onada de canvis al sud de la
Mediterrània. Els debats i conclusions s’incorporaran a un policy paper i seran útils també per a
configurar el qüestionari de la nova edició de la Enquesta Euromed a experts i actors de les
relacions euromediterrànies.
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Workshops EuroMeSCo 2015
Ubicacions i dates a determinar
Realització durant l’any de diferents trobades monogràfiques d’experts dels més prestigiosos
think tanks euromediterranis de polítiques euromediterrànies i cooperació en matèria de
seguretat, amb l’objectiu d’aportar anàlisis contrastades a les principals problemàtiques de la
regió.
Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2016 i taula rodona de presentació
de l’Anuari IEMed 2015
Barcelona, octubre
De cara a preparar l’edició 2016 de l’Anuari de la Mediterrània, l’IEMed organitza una sessió de
treball que aplega a diversos experts de les relacions euromediterrànies per tal de definir els
temes que conformaran el sumari d’aquesta publicació.
Seminari d’experts OSCE – EuroMeSCo sobre seguretat regional
Viena, segon semestre
Organització d’un seminari en col·laboració amb l’OSCE centrat en l’àmbit d’Internet i el fenomen
dels combatents terroristes estrangers. Aquesta iniciativa és una col·laboració d’EuroMeSCo
amb l’OSCE i la representació permanent d’Espanya davant l’OSCE.
Iniciativa de constitució d’una xarxa d’instituts de recerca dels grup 5+5
Constitució d’un grup de treball estable composat per instituts de recerca i universitats dels
països membre del grup 5+5 –Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Tunísia, Algèria, el Marroc
i Mauritània) sobre aspectes de cooperació política i de seguretat que afecten a la Mediterrània
occidental.
Debats i taules rodones
Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2014
Brussel·les, 28 de maig. Col·laboració amb la Comissió i el Parlament Europeus
Cursos i mestratges
XXXVII Curs sobre la Unió Europea
Barcelona, del 12 de gener al 31 de març. Col·laboració amb el Centre d’Estudis Internacionals
L’IEMed col·labora en aquesta edició del curs sobre la UE que anualment organitza el CEI.
Xarxes euromediterrànies
Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo)
Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi
d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània.
L’objectiu de l’Euromediterranean Study Comission és enfortir la confiança i el treball conjunt
Girona, 20, E-08010 Barcelona T +34 932 449 850 F +34 932 470 165 info@iemed.org www.iemed.org

entre els seus membres, que els componen 58 instituts, 30 observadors i 2 associats
procedents dels 34 països de la zona euromediterrània. L’IEMed detenta la secretaria general
de la xarxa des del 19 de novembre de 2010.
www.euromesco.net
Strategic Studies Network (SSN)
Associació de trenta institucions i centres de recerca del nord d'Àfrica, Pròxim Orient, Àsia
Central i Àsia del Sud dedicades a l'estudi interdisciplinari de les relacions entre la política,
els recursos naturals, l'economia, la diplomàcia i el poder militar. L'objectiu de la SSN és
facilitar un diàleg franc i una recerca rigorosa entre centres d'estudis estratègics. Compta
amb el patrocini de cinc centres: l'Institut d'Estudis Estratègics, Recerca i Anàlisi de la
Universitat Nacional de Defensa (Pakistan), el Centre d'Estudis Estratègics del Col·legi Reial
de Defensa Nacional (Jordània), el Centre per a la Investigació Estratègica (Turquia), l'Institut
d'Estudis i Anàlisi de Defensa de l'Orient Mitjà i Àsia Meridional (Índia), i el Centre d'Estudis
Estratègics de la Universitat de Defensa Nacional (Emirats Àrabs Units).
www.strategicstudiesnetwork.org
International Relations and Security Network (ISN)
Des del mes de juny de 2013, l’IEMed forma part d’aquesta xarxa creada l’any 1994 i
finaçada pel Govern Suís i l’Institut Federal Suís de Tecnologia. L’ISN agrupa a 250
institucions de recerca, universitats i centres de pensament i de creació d’opinió i
assessorament, organitzacions internacionals i ONG en matèria de diàleg per a la seguretat i
la cooperació política i facilita l’intercanvi i difusió de coneixements entre professionals de
diferents disciplines relacionades amb aquests àmbits d’estudi d’arreu el món.
www.isn.ch
Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM)
Xarxa formada pel Robert Schuman Centre de l’Institut Universitari Europeu (Florència),
l’Institut Paralelli (Torí), el Centro d’Estudi Politica Internazionale (Roma), l’Institut de la
Méditerranée (Marsella), la Fundación Tres Culturas (Sevilla) i l'Institut Europeu de la
Mediterrània (Barcelona). Va iniciar la seva tasca com a grup de treball impulsat pels governs
de sis regions mediterrànies –Laci, Piemont, Toscana, Provença-Alps-Costa Blava, Andalusia
i Catalunya–, amb l’objectiu de reforçar els seus vincles i augmentar la coherència de la seva
acció i l’eficàcia de les seves polítiques mediterrànies. El RIM va elaborar al novembre de
2006 un Pla d’Acció de les Regions Mediterrànies (PARM) per encàrrec de la Conferència de
Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), que es proposa enfortir el lloc i el paper d’aquestes
regions en la construcció euromediterrània.
Europe’s World
L’IEMed forma part del consell assessor d’aquesta publicació d’abast europeu de referència
en el debat sobre les qüestions clau de l’agenda comunitària. Europe’s World compta amb
articles i contribucions dels més prestigiosos experts i analistes així com de responsables
governamentals i institucionals, contribueix a dinfondre la tasca de diferents centres de
recerca i pensament de la Unió Europea i està oberta a la participació activa dels seus lectors
a través d’articles, opinions o papers de recerca, promovent així la transferència de
coneixement i idees i la diversitat de punts de vista.
www.europesworld.org

Girona, 20, E-08010 Barcelona T +34 932 449 850 F +34 932 470 165 info@iemed.org www.iemed.org

Projectes europeus
“Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policymaking
Processes and Dissemination through Network Participation”
Projecte finançat per la Comissió Europea. Col·laboració de la Xarxa EuroMeSCo. El grup de
treball dels membres del consorci es va reunir a Brussel·les el 20 d’abril. Les activitats previstes
per a 2015 en el marc de la implementació d’aquest projecte inclouen: l’organització i
implementació descentralitzada de tres dels workings packages (WP) que composen aquest
projecte, concretament els relatius a migracions, seguretat i joventut. Cadascun d’aquests WP
contempla l’edició d’un Joint Policy Study i de quatre Policy Briefs amb recomanacions així com
l’organització d’un Dialogue Workshop i d’una sessió de presentació dels resultats. Així mateix
es portarà a terme la preparació de la conferència anual d’EuroMeSCo prevista pel primer
quatrimestre de 2016. Consorci amb: Al Ahram Center for Political and Strategic Studies
(ACPSS), Egipte. Chatham House, Regne Unit. Centre des Études Méditerranéennes et
Internationales (CEMI), Tunísia. European Policy Centre (EPC), Bèlgica. Groupement d'Études et
de Recherche sur la Méditerranée (GERM), Marroc. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia.
Centre for Strategic Studies of the University of Jordan (CSS), Jordània. Finnish Institute of
International Affairs (FIIA), Finlàndia. Lebanese Centre for Policy Studies (LCPS), Líban.
Hungarian Institute of International Affairs (HIIA), Hongria. Global Political Trends Centre
(GPoT), Turquia. PalThink for Strategic Studies, Palestina. Centre for the Study of European
Politics and Society at Ben Gurion University of the Negev (CSEPS), Israel.
Formulació per a la convocatòria Horizon 2020 INT7: “Towards a new geopolitical order in
the South and East Mediterranean region”
Finançat per la Comissió Europea. Data d’entrega de la proposta: 28 de maig. Jornades de
treball dels membres del consorci: Barcelona, 13 de març i Brussel·les, 29 d’abril.
Consorci amb: Real Instituto Elcano (RIE), Madrid; Egyptian Council for Foreign Affairs (ECFA),
El Caire; Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Paris;
Centre of Arab Unity Studies (CAUS), Beirut, Centre d’études sociales, économiques et
managériales-Institut des hautes études de management (CESEM-HEM), Rabat; Center for
Social and Economic Research (CASE), Varsòvia; Arab Institute for Human Rights (AIHR),
Tunis; Center for the Middle Eastern Studies (ORSAM), Ankara.
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MÓN ÀRAB I MEDITERRANI
Publicacions
Afkar/ideas
Col·laboració amb Estudios de Política Exterior S. A.
Revista trimestral en espanyol i francès dirigida a aportar idees en clau regional per al veïnatge
entre les dues ribes de la Mediterrània occidental i a promoure el debat sobre el futur de les
societats i els països magrebins i europeus particularment.
Conferències internacionals
Conferència internacional “Historical Challenges and Political Transitions. Media and
Journalism: Key Actors”
Barcelona, 17 i 18 de setembre. Col·laboració amb Al-Jazeera Media Training and Development
Center
Trobada internacional sobre la importància dels mitjans de comunicació clàssics i els nous
mitjans i xarxes socials com a vectors de transmissió i interpretació de la realitat en un moment
com l’actual d’enorme complexitat i canvis d’un abast incert.
Seminaris i workshops
I Edició del Programa Interuniversitari “Aula Mediterrània”. Seminaris interuniversitaris
“Noves aproximacions a l’estudi de la Mediterrània: 20 anys de canvi, una regió
diferent”
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 26 i 27 de gener
Aquest seminari interdisciplinari de recerca s’endinsa en l’estudi d’alguns dels nous
fenòmens que es produeixen a la regió, i analitza els canvis que s’han produït en els darrers
vint anys des que es va signes la Declaració de Barcelona, per contribuir a la reflexió des de
diferents àmbits i disciplines d’estudi, però amb l’esperit que totes elles puguin confluir en un
diagnòstic conjunt, compartit, i el més complet possible, d’una nova regió mediterrània amb
una UE de 28 membres en fase de recuperació econòmica, una riba sud sacsejada pels
efectes de l’onada de canvis de 2011, l’emergència de seriosos reptes per a al seguretat
col·lectiva en termes de terrorisme i estats en risc de fallida i la presència d’actors amb nous
rols a l’espai geopolític euromediterrani.
"La Mediterrània: espai de nexe i de conflicte a l'època moderna”
IEMed, Barcelona, 24 d’abril
Aquest seminari de recerca analitza alguns dels principals factors que van caracteritzar i
condicionar la política exterior a l’àmbit mediterrani durant l’Edat Moderna, com ara la política
de l’emperador Carles VI del Sacre Imperi Romà Germànic vers la Mediterrània, el comerç
esclavista a la Mediterrània des d’una perspectiva magrebina o la situació dels moriscos a
ambdues ribes de la Mediterrània.
Programa de treball sobre Prevenció de la Radicalització
Barcelona, abril-maig 2015
L’IEMed coorganitza amb la Fundació CIDOB i l’Institut Internacional per la Pau (ICIP) aquesta
iniciativa consistent en sessions de treball amb experts de renom internacional per fomentar
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l'anàlisi i el coneixement sobre els procesos de radicalització, especialment a Europa,
estratègies de desradicalització i com afrontar els assumptes vinculats al terrorisme de caràcter
gihadista. Es preveu l’organització d’un seminari sobre la matèria durant el segon semestre,
addicional a una sèrie de sessions de treball programades durant l’any.
Sessions programades:
30 d’abril. Jean-Pierre Filiu, Sciences-Po /Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) / École de
Paris des Affaires Internationales (PSIA), París.
14 de maig. Bilal Benyaich. Departament de Ciència Polític de la Vrije Universiteit, Brussel·les / Ghent Institute for
International Studies, Gant.
22 de maig. Christian Leuprecht, Queen's University / Royal Military College, Kingston, Canadà.

Seminari “Journalism and Social Media: challenges in a changing region”
Barcelona, del 27 al 29 d’abril. Col·laboració amb l’Agencia EFE.
L’IEMed coorganitza aquest seminari adreçat a agències mediterrànies de notícies per explorar
les possibilitats que els ofereixen les eines i la innovació digital a l'hora de desenvolupar el seu
model de gestió, presentar continguts i arribar a audiències més àmplies.
Seminari internacional sobre les relacions entre Europa i el món àrab mediterrani
Barcelona, octubre.
L’IEMed organitza aquest seminari per a actualitzar l'anàlisi i coneixement de la realitat dels
musulmans a Europa per tal d'oferir respostes i propostes a l’hora d'abordar aquesta qüestió des
de diferents perspectives, tant institucionals com de la societat civil.
Incentivació a la recerca i la formació
I Edició del Programa Interuniversitari “Aula mediterrània”. Cicle de conferències
“Interpretar la Mediterrània avui”
IEMed, Barcelona, de l’1 d’octubre de 2014 a l’11 de juny de 2015. Col·laboració amb:
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra,
Universitat Oberta de Catalunya, IBEI, Università Ca’Foscari di Venezia, Université Paul Valéry de
Montpellier III; Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló,
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, Université
Saint Joseph de Beirut, Universitat de les Illes Balears, EMUNI, CEI.
Sessions del segon semestre (febrer-juny 2015):
25 de febrer. Pobresa i immigració durant la crisi econòmica.
4 de març. Una solució al conflicte israelopalestí des del punt de vista del pacifisme i la resistència pacífica.
11 de març. Democràcia, drets i moviments socials. El cas d'Israel i els Territoris Ocupats.
18 de març. Migració albanesa: apunts metodològics.
26 de març. Pot la literatura àrab preveure els grans canvis polítics i socials a la Mediterrània?
15 d'abril. La permeabilitat jurídica a la diversitat cultural: nous casos i algunes reflexions de fons.
22 d'abril. La revolució tunisiana: una revolució 2.0?
29 d'abril. Mitjans de comunicació i fractures socials: premsa per a elits i premsa popular.
7 de maig. Revolució i creació.
14 de maig. L’economia política de la intervenció a l’Orient Mitjà.
21 de maig. La responsabilitat de protegir i la Primavera Àrab: quin és el paper de la diplomàcia
parlamentària?
28 de maig. La Unió Europea i la promoció de la democràcia de gènere després de la Primavera Àrab.
4 de juny. Espanya + 5: tot interpretant les relacions hispano-magrebines al segle XXI.
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11 de juny. Conferència de Cloenda: Les polítiques europees a la Mediterrània: molt soroll per res?

II Edició del Programa Interuniversitari Aula Mediterrània. Programa d’ajuts a la recerca
2015.
Vinculat al programa Interuniversitari “Aula Mediterrània”, l’IEMed llança aquest nou programa
d’ajuts que, d’una banda, preveu la concessió de premis als millors treballs en les categories de
recerca, tesis doctorals, treballs de fi de màster; i d’una altra, beques per a investigadors visitants
i associats a l’IEMed.
II Edició del Programa Interuniversitari Aula Mediterrània. Cicle de conferències
IEMed, Octubre 2015 – juliol 2016. Col·laboració amb: Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya, IBEI,
Università Ca’Foscari di Venezia, Université Paul Valéry de Montpellier III; Universitat d’Alacant,
Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, Université Saint Joseph de Beirut, Universitat de les
Illes Balears, EMUNI, CEI. Diverses conferències organitzades al llarg dels mesos d’octubre a
desembre de 2015.
Debats i taules rodones
CineDebats de la Mediterrània
IEMed, Barcelona. Juny i juliol
Nova edició d’aquest cicle de projeccions de films mediterranis seguides d’un debat entre el
públic assistent.
DocuDebats de la Mediterrània
IEMed, Barcelona. Novembre
Nova edició d’aquest cicle de projeccions de documentals mediterranis seguides d’un debat
entre el públic assistent.
IX Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
Barcelona, del 4 al 8 de novembre.
Col.laboració amb la ONG Sodepau i la Filmoteca de Catalunya en la organització d’una nova
edició d’aquesta mostra que enguany compta amb el Marroc com a país convidat.
Participació al programa Mapamundi de Catalunya Ràdio
Quinzenalment i des fa tres anys, l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed participa a l’espai
radiofònic Mapamundi, dedicat al seguiment del panorama internacional, tot difonent un millor
coneixement de l’actualitat política, econòmica i social del món àrab entre l’audiència de
l’emissora.
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DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
Publicacions
Monografia IEMed 10. “Macroeconomic and Monetary policies in the Mediterranean”
Monografia amb els discursos dels participants de la Conferència homònima organitzada el 31
d’octubre de 2014 en col·laboració amb el Banc d’Espanya.
Papers IEMed
Col•lecció de textos d’anàlisi i propositius elaborats per investigadors de reconegut prestigi que
aborden de manera específica les relacions socioeconòmiques a la regió. Es preveu la
realització d’un mínim de 3 papers al llarg de l’any 2015 sobre reforma de l’Administració
Pública, agenda urbana i reforma financera.
Document conjunt amb el CIHEAM (contingut a determinar)
Conferències internacionals
Fòrum Barcelona - Casablanca
Casablanca, setembre. En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona y el Conseil pour le
développement et la solidarité (CDS) del Marroc.
Segona edició d’aquesta trobada internacional sobre desenvolupament urbà, socioeconòmic i
empresarial entre ambdues ciutats.
Conferència sobre economia informal a la Mediterrània
Barcelona, 23 i 24 d’octubre
Conferència coorganitzada amb el Banc Mundial i la Secretaria de la Unió per la Mediterrània
sobre la situació als diferents països mediterranis dels sectors d’economia submergida i la seva
repercussió en la reducció dels PIB nacionals.
Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània – North African Business and
Development Forum (NABDF)
Barcelona, 18 de novembre. Col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i ASCAME
XIII edició d’aquest fòrum que aplega a Barcelona a empresaris i inversors del Nord d’Àfrica i
Europa per promoure col·laboracions que fomentin l’enriquiment del teixit empresarial al Magreb
així com oportunitats de negoci.
Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània – Conferència “Investment as the Key to
a Successful Economic Transition in Tunisia”
Barcelona, 19 de novembre. En col·laboració amb el Maghreb Economic Forum de Tunísia, la
Cambra de Comerç de Barcelona i ASCAME.
En el marc del NABDF aquesta sessió especial analitza l'estat de l’economia tunisiana i els seus
reptes imminents, amb una participació destacada d'empresaris i autoritats del país.
Conferència sobre Macroeconomia i Política Monetària
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Marroc, 27 de novembre. Col·laboració amb el Banc d’Espanya, l’Al-Magrib Bank del Marroc i el
Conseil pour le développement et la solidarité (CDS) del Marroc.
Segona edició d’aquesta conferència internacional per analitzar les polítiques monetàries i els
mercats i institucions financeres del sud de la Mediterrània a partir de l’estudi comparatiu del
paper desenvolupat pels bancs centrals de diversos països i de casos de convergència o d’unió
bancària tant a la Unió Europea com al Magreb.
Seminaris i workshops
Food Challenges in the Mediterranean
Barcelona, 18 de març. Col·laboració amb el Centre international de hautes études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) i Foment del Treball
Conferència per a donar a conéixer entre empresaris i inversors de Barcelona la situació actual i
perspectives del sector agroalimentari als països del sud de la Mediterrània pel que fa a logística
i transport, subsidis al consum de béns de primera necessitat, desenvolupament dels sector
agrícola i de processament, o oportunitats de finançament i inversió.
MED Confederation. Grup de treball sobre reforma de l’Administració Pública
Barcelona, 27 d’abril. Col·laboració amb l’European Institute of Public Administration (EIPA)
Grup de treball en el marc del projecte MED Confederation, que analitza vies de promoció
efectiva de la reforma administrativa (descentralització, transparència, e-Government, TICs,
capacitació), en el context dels canvis de reforma política en curs a diversos països del sud.
Grup de treball sobre els reptes del PPP a la Mediterrània
Grup de treball d'alt nivell sobre els reptes per millorar els règims de PPP a la Mediterrània,
especialment en els àmbits urbans. Es desenvolupa en el marc de la firma d'un MoU entre
IEMed i el Centre on PPPs in Smart and Sustainable Cities, centre de Nacions Unides ubicat a
l’IESE en el marc del programa global ''United Nations International Centre of Excellence on
PPPs”. Fruit d'aquest Grup de Treball es redactarà un document amb les principals reflexions i
conclusions.
Grup de treball sobre innovació, empreneduria, TIC i start-ups
Barcelona, octubre. Col·laboració amb la UpM.
Grup de treball d'experts sobre el paper que les TIC en el desenvolupament econòmic i la
creació de llocs de treball a la Mediterrània. Amb aquest grup de treball es dóna continuïtat a la
reunió Ministerial Euromediterrània de 2014 sobre Economia Digital, tot analitzant les millores
de l'entorn legislatiu per afavorir les nueves tecnologies de les telecomunicacions; També
serveix per a plantejar tres iniciatives possibles de finançament de les mateixes i bones
practiques i casos d’èxit a la regió que poden ser replicables un cop adapatades als
condicionants de cada país.
Grup de treball sobre el finançament de PiMEs a la regió
Barcelona, novembre
En el marc del NABDF i dins del programa d’accions de la MED Confederation, s'organitza un
reduït grup de treball d'alt nivell per redactar un document sobre com millorar l'accés al
finançament de les PiMEs a la Mediterrània, tant des del sector bancari com des del sector de
capital risc o borses de valors. També planteja una revisió de diferents instruments innovadors,
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com el crowfunding o el microcrèdit. Aquest grup de treball ha de servir per a l’edició d’un
document de treball per a fonamentar trobades més àmplies durant 2016.
Col·laboració amb l’activitat de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània
Des la designació de Barcelona com a seu de la UpM a la cimera euromediterrània de Marsella
de 2008, l’IEMed manté una col·laboració estable amb la Secretaria de l’organisme. Durant
2015 aquesta col·laboració contempla l’organització de la segona reunió del consell assessor
del Med4Jobs, el 31 de març; una trobada d’experts i emprenedors per a potenciar el rol del
sector privat en el creixement euromediterrani els dies 13 i 14 d’abril i el IX Working Group de
la UpM sobre Transport el 28 d’abril, entre d’altres.
Presentació de l’Informe ‘Middle East and Central Asia Regional Economic Outlook 2015’
Barcelona, darrer trimestre de 2015. En col·laboració amb el Fons Monetari Internacional

Xarxes euromediterrànies
Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE)
Aquest fòrum de caràcter econòmic reuneix 84 instituts de recerca de 24 països de
l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques
inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre actors diversos, fer un seguiment dels
països socis en el camí cap a la zona de lliure canvi euromediterrània i potenciar la cooperació
Sud-Sud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a
l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació
i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia.
www.femise.org
MED Confederation
L’IEMed és membre fundador d’aquesta iniciativa juntament amb altres nou entitats: la Fundació
"la Caixa", Espanya, el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), de Bèlgica, l’Institut
de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) de França, la Caisse des
Dépôts et Consignations de Tunisia, la Caisse de Dépôt et de Gestion del Marroc, la Economic
Policy Research Foundation, (TEPAV) de Turquia, l’Al Barid Bank del Marroc i CEEBA Chamber
of the Euro-Chambers, d’Egipte. La MED Confederation és una xarxa de bancs, caixes
d'estalvis, fundacions, cambres de comerç i think-tanks per a impulsar la cooperació
socioeconòmica a la Mediterrània. Entre les seves àrees d’acció prioritàries figuren
la incentivació de la mobilitat d’estudiants i joves professionals de l’espai euromediterrani, la
creació d’ocupació, les plataformes per a facilitat l’empreneduria o els programes de
mentoring.
ANIMA Investment Network
Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 70
agències governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània.
L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al
creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de
València de 2002.
www.animaweb.org
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Projectes europeus
Formulació per a la convocatòria Horizon 2020 INT6: “Re-invigorating the partnership
between the two shores of the Mediterranean”
Finançat per la Comissió Europea. Data d’entrega de la proposta: 28 de maig. Jornades de
treball dels membres del consorci: Barcelona, març i Florència, 14 de maig.
Consorci amb Universitat Mohamed V de Rabat; Magheb Economic Forum, Tunis; Universitat
Americana d’El Caire, TEPAV, Ankara; Universitat d’Atenes; Universitat de Milà; Institut
Universitari Europeu, Florència; SOAS, Londres; CETMO, Barcelona, FERDI, Paris.
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CULTURA I SOCIETAT CIVIL
Publicacions
Quaderns de la Mediterrània núm. 22 “Retos mediterráneos hoy / Mediterranean
Challenges Today”
Maig
El número 22 commemora el XX aniversari del Procés de Barcelona i inclou articles sobre les
expectatives de la societat civil després de l’esclat de les revoltes al món àrab i en un context
on, d’una banda les relacions internacionals a la regió es veuen sotmeses a un necessari
replantejament, i d’una altra, les relacions de l’Estat amb una ciutadania més activa i apoderada
estan canviant dràsticament tant al nord com al sud d ela Mediterrània.
Quaderns de la Mediterrània núm. 23. Dedicat a la memòria històrica, tradicional i cultural
desembre
El número 23 de Quaderns de la Mediterrània abordarà l’ampli i complex món de la memòria
col·lectiva des del punt de vista i anàlisi d’experts de diferents disciplines i procedències. Aquest
número planteja, per tant, una reflexió oportuna en un moment com l’actual en que tant al nord
com al sud de la mediterrània es viuen processos de canvi que són també de revisió i balanç.
D’igual manera el creixent contacte entre cultures i societats a la Mediterrània motiva debats
complexos però necessaris al voltant de les respectives memòries culturals i identitàries.
L’Orientalisme peninsular en el context internacional
Edicions català/anglès i castellà/francès. Publicació que recull les ponències i conclusions dels
seminari homònim organitzat el 15 i 16 de maig de 2014 amb motiu de les exposicions del
pintor orientalista català Josep Tapiró Baró (Reus 1836- Tànger 1913) al Museu Nacional d’Art
de Catalunya i a l’Institut Municipal de Museus de Reus. Aquest catàleg es presenta el dia 9 de
juliol al MNAC.
El Viatge a l’Edat Mitjana
Catàleg de l’exposició homònima (novembre 2015-febrer 2016) i resultat de la col·laboració de
4 grans museus europeus amb importantíssimes col·leccions d'art medieval: Músée de Cluny de
París, Museo Nazionale del Bargello de Florència, Museum Schnütgen de Colònia i Museu
Episcopal de Vic.
Publicació “Femmes en Méditerranée. Premier Rapport de Suivi de la Fondation des
Femmes de l’Euro-méditerranéen de Conférences Ministérielles”
Aquesta publicació fa un seguiment qualitatiu dels avanços en temes de dones en 12 països de
la regió euromediterrània amb la contribució d’expertes i joves investigadores especialitzades en
temes de gènere. L’IEMed coordina aquesta publicació en tant que membre fundador de la
FFEM.
A Sea of Words 8th edition
Antologia que recull els relats guanyadors de la vuitena edició del concurs literari Un mar de
paraules, convocat durant 2015 i que es centrarà temàticament en la participació activa de la
societat per aconseguir un desenvolupament sostenible.
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Fundació Anna Lindh
Secretaria de la Xarxa Nacional Espanyola i Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa
XV Reunió: Barcelona, 15 de gener; XVI Reunió: Barcelona, 7 d’abril; XVII Reunió, juliol; XVIII
Reunió, setembre
VIII Concurs literari Un Mar de Paraules “El futur que volem passa pel desenvolupament
sostenible”
Barcelona, del 26 al 28 d’octubre.
Concurs que fomenta la producció de contes i relats breus de joves escriptors dels països
membres de l’Associació Euromediterrània, d’entre 18 i 30 anys. En el marc de l'Any del
Desenvolupament Sostenible, el concurs busca relats en defensa d'un creixement sostenible i
no excloent, que augmenti els nivells de vida, que beneficiï tota la societat mitjançant la
distribució de la riquesa i que protegeixi tant el llegat cultural com l'ambiental.
Acció comuna Inter-Xarxes de la Fundació Anna Lindh
Tarragona, del 30 de setembre al 3 d’octubre
Celebració a Tarragona d’un ampli programa de presentacions de projectes i activitats
socioculturals a càrrec d’associacions de diferents països membres de la xarxa
euromediterrània de la Fundació Anna Lindh.
Acció comuna de la Xarxa Espanyola de la FAL (curs de formació en associacionisme) i
Assemblea general dels membres de la REFAL
A València o Barcelona, 12 i 13 de novembre
Exposicions
Exposició “Viure la Mediterrània”
A Premià de Dalt, del 17 de març al 5 de maig. A Selva del Camp, del 17 de maig al 29 de juny.
Exposició “Veus de la Mediterrània”
A Barcelona, del 17 del 29 de gener al 26 de juliol
Exposició “El Viatge a l’Edat Mitjana”
A Vic, del novembre de 2015 al primer trimestre de 2016. Col·laboració amb el Museu
Episcopal de Vic, l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic.
Actes culturals
Cicle de concerts “Músiques de la Mediterrània”
Barcelona, maig - juny. Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona – ICUB
El cicle Músiques de la Mediterrània 2015 preveu una sèrie de concerts a diferents indrets d ela
ciutat de Barcelona per apropar a la ciutadania la diversitat de la música tradicional i
contemporània d’arreu la Mediterrània i la fusió entre diferents estils.
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Programa:
7 de maig, Capella de Santa Àgata, Barcelona
L’Incantari
14 de maig, L’Auditori, Barcelona
Cesare dell’Anna
29 de maig, L’Auditori, Barcelona
Click Here
14 de juny, Museu de la Música, Barcelona
Cantu a Chiterra
14 de juliol, Convent del Carme, Valls
Nights in Tunisia

XXIII Mostra de Films de Dones Mediterrànies
Barcelona, juny. Col·laboració amb Filmoteca de Catalunya i Drac Màgic
Col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya i l’Associació Drac Màgic en l’organització d’aquest
cicle de cinema que dóna a conèixer a Barcelona els treballs cinematogràfics més interessants
de joves realitzadores àrabs.
Euromediterranean Documentary Market: Medimed 2015
Sitges, del 9 a l’11 d’octubre. Col·laboració amb APIMED.
Participació al programa d’actes commemoratius de l’Any Ramon Llull
De novembre de 2015 a novembre de 2016
Fundació Femmes de l’Euro-Méditerranée
Secretariat de la Fundació Femmes de l’Euro-Méditerranée
Barcelona, 2015. Fundació amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el
reforçament del rol de les dones a la regió Euromediterrània, creada el setembre de 2013 i amb
seu a l’IEMed.
Co-organització d’un “side event” en el marc de la LXIX reunió de la Comissió sobre la
Condició de la Dona de Nacions Unides
Nova York, 14 de març. Col·laboració amb el Lobby Européen des Femmes. Acció en el marc de
la commemoració dels 20 anys de la I Declaració y constitució de la Plataforma de Acció de
Pequin, l’any 1995.
Conferència de la UpM “Promoure la participació de les dones en la vida econòmica”
(Presentació de les activitats de la FFEM)
Barcelona, del 18 al 21 de maig. Col·laboració amb la Unió per la Mediterrània. Presentació en
el marc de la conferència internacional organitzada per la Secretaria de la UpM de la primera
publicació, de la plataforma web i dels projectes actuals de la Fundació.
Seminari itinerant de recerca "Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes"
Rabat, 28 i 29 de maig
Organització descentralitzada d’un seminari acadèmic amb actors locals especialistes en
qüestions de gènere i igualtat amb l’objectiu de promoure en el marc del projecte “Renforcer les
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capacités des acteurs de l'égalité” finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Desenvolupament
Internacional de França.
Reunió de llançament del projecte “Renforcer les capacités des acteurs de l’égalité”
Reflexió participativa sobre la mobilització d’associacions locals (pols) actives en qüestions de
gènere celebrada a Beirut el 21 d’abril. Preparació de la convocatòria dels pols locals, del
seminari marc d’orientació i dels seminaris locals a cadascun dels 7 països beneficiaris seguida
d’una reunió de tancament a París a la tardor.
Taller de capacitació d’organitzacions de la societat civil en matèria d’advocacy i de diàleg
polític
Casablanca, novembre. Organització descentralitzada d’un taller formatiu en el marc del projecte
europeu Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and
Monitoring for Women in Society (CSO WINS) en matèria de promoció del diàleg polític i de les
accions d’advocacy i lobby d’associacions locals de set països de la Mediterrània sud.
Seminari regional d’enquadrament
Orà, setembre
Aquesta reunió està adreçada als líders dels pols locals establerts a cada país beneficiari del
projecte “Reforçar les capacitats dels actors d’igualtat” finançat pel Ministeri francès d’Afers
Exteriors i de Desenvolupament Internacional. El seu objectiu és facilitar la preparació de les 7
trobades que seran organitzades pels pols locals per promoure l'intercanvi d'experiències i de
metodologies de treball en l'àmbit de la igualtat.
Trobades organitzades pels pols locals
Algèria, Egipte, Jordània, Líban, el Marroc, Palestina i Tunísia, octubre-novembre
Organització descentralitzada de 7 trobades en els països del sud del Mediterrani per promoure
l'intercanvi de pràctiques d’èxit i la reflexió sobre temes d'igualtat, amb la finalitat de realitzar un
seguiment de l'evolució de les polítiques públiques d'igualtat a nivell local. Les trobades
s’emmarquen en el projecte “Reforçar les capacitats dels actors d’igualtat” finançat pel Ministeri
francès d’Afers Exteriors i de Desenvolupament Internacional.
Diàleg regional de conclusions
París, desembre
En el diàleg regional de conclusió, els líders dels pols locals posaran en comú els resultats de
les trobades organitzades amb l’objectiu d’identificar pràctiques d’èxit i de fer un seguiment de
les polítiques públiques en matèria d'igualtat en els seus territoris. Acció que se realitza en el
marc del projecte “Reforçar les capacitats dels actors d’igualtat” finançat pel Ministeri Francès
d’Afers Exteriors i de Desenvolupament Internacional.
Seminari de recerca sobre gènere i col·loqui de divulgació de la recerca sobre gènere
Tunísia, 8 i 9 d’octubre, i París, 5 i 6 de novembre
Organització descentralitzada d’un seminari i d’un col·loqui destinats als investigadors i les
associacions que treballen en l’àmbit del gènere i de la igualtat en una perspectiva
euromediterrània amb l’objectiu de millorar la visibilitat de la recerca en l'àmbit del gènere i de
crear vincles entre aquests grups destinataris en el marc del projecte “Reforçar les capacitats
dels actors d’igualtat” finançat pel Ministeri Francès d’Afers Exteriors i de Desenvolupament
Internacional a través del seu programa “Fons de Solidaritat Prioritari”.
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Xarxes euromediterrànies
Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL)
Com a institució participada pels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL
ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i
l’intercanvi a la zona. Des la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de
València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat
civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i
ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador
de la xarxa espanyola de la Fundació i està formada actualment per 118 membres.
www.euromedalex.org
Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM)
Amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a
la regió Euromediterrània, L’IEMed, el Forum Femmes Méditerranée (França), la Fédération de
la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (Marroc), el Réseau Universitaire et
Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes –RUSEMEG- (França), el Center
of Arab Woman for Training and Research –CAWTAR- (Tunísia) i la Delegació Interministerial
per a la Mediterrània de França (DIMED) constitueixen el 6 de setembre de 2013 a Barcelona
aquesta nova entitat, que tindrà la seva seu a l’IEMed per a dur a terme el projecte
“Desenvolupar l’autonomia de les dones”, que compta amb el segell i el suport de la Unió per
la Mediterrània. La Fundació es presenta també a París amb motiu de la 3ª Conferència
Ministerial Euromediterrània sobre Dones, que té lloc els dies 11 i 12 de setembre de 2013.
Plataforma No Governamental Euromed (PCE)
Creada formalment l’any 2005 a partir del Fòrum Civil Euromed de Luxemburg, la PCE està
integrada per xarxes temàtiques i nacionals, i organitzacions individuals de la societat civil
d’ambdues riberes de la Mediterrània. Constitueix un dels principals interlocutors de la
societat civil en el procés de la Unió per la Mediterrània reconegut per la Comissió Europea.
La PCE organitza cada dos anys el Fòrum Civil Euromed conjuntament amb la xarxa nacional
corresponent. El Fòrum és una trobada anual de la societat civil euromediterrània que pretén
influenciar en el procés de Barcelona a través de les aportacions de la societat civil. L’IEMed
forma part del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed, que és l’encarregat de
l’organització anual d’aquest esdeveniment.
www.euromedplatform.org
Encuentro Civil Euromed
El procés de la Unió per la Mediterrània i el seu context polític, econòmic i social són els eixos
sobre els quals treballa Encuentro Civil Euromed (ECEM), un entorn de trobada i coordinació
de la societat civil espanyola. ECEM neix l’any 2003 per desenvolupar un treball en xarxa de
diferents organitzacions, i adquireix personalitat jurídica pròpia el 2008. Actualment està
integrat per més de 20 entitats i està obert a la incorporació dels agents socials i civils que
treballen amb una visió global de la Mediterrània. La seva acció s’emmarca dins la Plataforma
No Governamental Euromediterrània, una de les principals xarxes d’ONG per al
desenvolupament.
www.euromed.eurosur.org
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Euromediterranean University (EMUNI)
Xarxa d’universitats euromediterrànies amb seu a Portoroz (Eslovènia), fundada l’any 2008 a
partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de l’Euromediterranean
University va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l'Institut Europeu de la
Mediterrània. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la
Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació, i
contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. Consta de 141
membres de 37 països.
www.emuni.si
Euromed Permanent University Forum (EPUF)
Xarxa de universitats i institucions d’educació superior de la regió euromediterrània. Té com a
objectius la creació d’un espai d’educació superior i recerca, la promoció de la societat del
coneixement i la cooperació, i el diàleg entre les institucions educatives de la Unió Europea i
del sud de la Mediterrània. Creada en 2006, actualment compta amb 106 membres. La
secretaria executiva de l’EPUF es troba a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
www.epuf.org
Projectes europeus
Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and
Monitoring for Women in Society (CSO WINS)
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Centre of Arab Woman for
Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Ligue Démocratique des Droits des Femmes
(LDDF), Marroc. Palestinian Businesswomen's Association (ASALA), Palestina. Association
DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme, Algèria. Réseau Universitaire et Scientifique EuroMéditerranéen sur le Genre et les Femmes (RUSEMEG), França. Forum Femmes Méditerranée
(FFM), França.
El consorci CSO WINS liderat per l’IEMed resulta adjudicatari a finals de 2014 d'aquest projecte
finançat per la Comissió Europea i que en els propers tres anys desplegarà una sèrie d'activitats
amb l'objectiu de recolzar la inclusió efectiva de les organitzacions de la societat civil que
treballen als països socis mediterranis a favor de l'apoderament de les dones en la vida política,
econòmica i social, tant en l'àmbit nacional com euromediterrani, en la línia de les conclusions
de la III Conferència Ministeral sobre Gènere de la Unió per la Mediterrània de setembre de
2013 i dins de les accions de la Fondation Femmes de l'Éuro-méditerranée constituïda el
desembre de 2013 per les institucions membres d'aquest consorci i amb seu a l’IEMed. El
projecte té previst, entre altres accions, la identificació de 12 organitzacions de la societat civil
que hagin desenvolupat bones pràctiques el matèria de diàleg polític, lobbying i seguiment i
defensa dels drets de les dones a la Mediterrània; realitzar una anàlisi detallada de les
esmentades bones pràctiques per establir un model operatiu de funcionament per a altres
organitzacions; organitzar tallers de capacitació a partir del model definit; produir i difondre
guies i eines pràctiques per al seguiment i avaluació de la implementació de polítiques públiques
en matèria de gènere; i organitzar conferències de diàleg regional que posin en contacte a les
organitzacions de la societat civil beneficiàries amb decisors polítics dels països
euromediterranis per contribuir al disseny d'un full de ruta comú i coordinat entre tots els països
de la regió.
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Renforcer les capacités des acteurs de l'Égalité
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Réseau Universitaire et
Scientifique Euro-Méditerranéen sue le Genre et les Femmes (RUSEMEG), França. Ligue
Démocratique des Droits des Femmes (LDDF), Marroc. Centre of Arab Woman for Training and
Research (CAWTAR), Tunísia. Delegació Interministerial per a la Mediterrània, França.
Les institucions i organitzacions que formen part de la Fondation Femmes de l’Euroméditerranée (FFEM) desenvolupen aquesta acció la finalitat de la qual és enfortir els actors
que treballen en l'àmbit de la igualtat a la regió euromediterrània i que forma part del projecte
Femmes d'avenir en Méditerranée finançat pel Fonds de Solidarité Prioritaire, l'instrument
d'ajuda a la cooperació del Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació Internacional de França.
L'acció perseguirà, al llarg dels tres pròxims anys, la mobilització dels esmentats actors respecte
a seguiment i avaluació de les polítiques d'igualtat de gènere a la Mediterrània a nivell local,
fonamentalment des de l’àmbit de la societat civil; promoure la producció acadèmica i la
formació universitària i científica sobre les dones i la qüestió de gènere; facilitar l'accés a la
informació sobre igualtat de gènere; i difondre els resultats obtinguts a escala nacional i
euromediterrània.
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