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Publicacions 
 
 
IEMed Mediterranean Yearbook 2016 
Edicions en anglès i francès 
L'edició 2016 de l'IEMed Mediterranean Yearbook ofereix, amb la contribució de més de seixanta 
col·laboradors internacionals, un ampli retrat del darrer any a la regió euromediterrània per àrees 
geogràfiques i temàtiques.  
 
Euromed Survey to Experts and Actors (setena edició) 
Informe anual qualitatiu de valoració, seguiment i prospectiva de les principals qüestions de 
l’agenda euromediterrània sobre un univers d’experts seleccionats per la seva implicació i 
coneixement en aquest àmbit.  
 
Quaderns de la Mediterrània 
Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que aprofundeix en la necessitat de 
promoure el diàleg intercultural a partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses 
disciplines.  

• Quaderns de la Mediterrània 24. “Literatura i interculturalitat” 
 
Afkar/ideas  
Col·laboració amb: Estudios de Política Exterior S.A. 
Revista trimestral en espanyol i francès que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i 
culturals per a entendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magreb. 

• Afkar/ideas 51. Otoño de 2016. “¿Hacia dónde va Turquía?” 
• Afkar/ideas 50. Verano de 2016. “Musulmanes de Europa”  
• Afkar/ideas 49. Primavera de 2016. “Arabia Saudí: nuevo rey, nuevo orden” 
• Afkar/ideas 48. Invierno de 2015-2016. “Rusia avanza hacia el Mediterráneo” 
 

Les Flors del Faraó 
Llibre-catàleg amb motiu de l'exposició "Les Flors del Faraó. Un viatge pel Nil a través dels seus 
papirs", organitzada del 20 d'abril al 25 de setembre a Barcelona en col·laboració amb l'Abadia de 
Montserrat. 
 
Ramon Llull i els diàlegs mediterranis  
Col·laboració amb: Centre de Documentació Ramon Llull – Universitat de Barcelona 
En el marc de l’Any Llull 2015-2016, l’IEMed edita aquesta obra que recull els treballs de prop 
d’una trentena d’estudiosos coneixedors de l’obra lul·liana. 
 
Llibre-disc Ramon Llull, l’últim pelegrinatge 
Col·laboració amb: Capella de Ministrers  
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En aquest llibre-disc, editat en el marc de l’Any Llull 2015-2016, Carles Magraner i Capella de 
Ministrers proposen un viatge musical per la Mediterrània medieval de la mà dels viatges de 
Ramon Llull.  
 
Practices form the Field. Advocating for Women in the Euro-Mediterranean Region 
Edicions en anglès, francès i àrab 
Publicació coeditada juntament amb la Fundació de Dones Euromediterrànies que forma part del 
projecte CSO WINS finançat per la Comissió Europea i presenta 12 casos exitosos de promoció 
de l’equitat de gènere a través del diàleg polític.  
 
Dones a la Mediterrània. I Informe de Seguiment de la Fundació de Dones 
Euromediterrànies sobre les Conferències Ministerials 
Edició en català 
Publicació finançada pel Govern francès que realitza un seguiment a 12 països de l’Associació 
Euromediterrània de la situació d’apoderament d eles dones en els àmbits polític, econòmic i 
social amb el Marroc com a cas d’estudi.  
 
Reflexiones sobre la violencia de los jóvenes 
Col·laboració amb: Icària editorial 
Traducció del llibre en francès "Réflexions sur la violence des jeunes", una obra col·lectiva de 
reflexió sota la direcció de Fatema Mernissi publicada per l'editorial marroquina Editions Le 
Fennec. 
 
A Sea of Words, IX edició 
Col·laboració amb: Fundació Anna Lindh 
Antologia digital que reuneix els relats guanyadors de la darrera edició del concurs internacional 
Un mar de paraules i que tenen com a tema comú la lluita contra la violència de gènere.  
 
Joint Policy Studies 
Sèrie de publicacions en col·laboració amb d’altres centres de recerca i seguiment de les 
relacions euromediterrànies  

 
EuroMeSCo Joint Policy Study 4: “Migrants and Refugees. Impact and Policies. Case Studies of Jordan, 
Lebanon, Turkey and Greece”. Berta Fernández, Roderick Pace Francesca Ruisi, Musa Shteiwi (Ed.), Ahmet 
Bayaner, Gülden Bölük, Șükrü Erdem, Lydia Bolani, Eda Gemi, Dimitris Skleparis. 
 
EuroMeSCo Joint Policy Study 3: “Terrorist Threat in the Euro-Mediterranean Region”. Amal Mukhtar (Ed.), 
Fouad Ammor, Dalia Ghanem-Yazbeck, Patrycja Sasnal. 

 
EuroMeSCo Joint Policy Study 2: “Youth Activism in the South and East Mediterranean Countries since 
the Arab Uprisings: Challenges and Policy Options”. Silvia Colombo (ed.), Nadine Abdalla, Omar Shaban, 
Isabel Schäfer. 
 

 
Papers IEMed - Papers IEMed / EuroMeSCo 
Prestigiosos autors de les relacions euromediterrànies tracten en aquesta col·lecció periòdica els 
punts clau de l’agenda euromediterrània a través  d’articles propositius i en profunditat.  
 

Papers IEMed  
 
 En preparació els números: 

• Núm. 21 “Digital Entrepreneurship: Expanding Economic Borders in the Mediterranean?” Moisés D. 
Santana 

• Núm. 20 “What economic and financial implications has the Syrian refugee crisis in the 
Governements of the neighbouring countries?” Amaya Goneaga 

• Núm. 19 “Global Value Chain in the Mediterranean: how does the region fit into the global 
economy?” Giorgia Giovanetti 
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Papers IEMed – EuroMeSCo Series 
 

• Núm. 31: “The ENP between Ambitions and Delusions: Analysing Europe’s Deceptions in 
Supporting Democratisation in Egypt. Nadine Abdalla 

• Núm. 30: “Counter-Terrorism Policies in Egypt. Effectiveness and Challenges”. Eman Ragab 
• Núm. 29: “Reality Check: Why the EU Needs to Rethink its Neighbourhood Policy?” Cengiz Günay 

• Núm. 28: “Mapping out the Scope and Contents of the DCFTAs with Tunisia and Morocco”. 
Guillaume Van der Loo 

• Núm. 27: “The EU and Conflict Resolution in the Mediterranean Neighbourhood: Tackling New 
Realities through Old Means?”. Silvia Colombo, Daniela Huber 
 
 

EuroMeSCo Reports 
 
• Núm. 9: “Towards a Security Architecture for the Mediterranean: a Challenge for Euro-

Mediterranean Relations” 

 
 
Col·lecció Focus / EuroMeSCo Briefs 
Sèrie d’articles d’opinió on line que pretén fomentar i enriquir el debat entorn de qüestions clau 
d’actualitat a la Mediterrània a través de la reflexió personal d’experts acreditats i personalitats 
destacades.  
 

• Focus 135 / EuroMeSCo Policy Brief 66: “Libyan Political Economy: Political Conflict, Crisis  
 Management and Structural Reform”. Ziad Akl. 
• EuroMeSCo Policy Brief 65: “The Trust Fund for Africa: A Preliminary Assessment”. Roderick  
 Pace. 
• Focus 134. “What are the Alternatives with the Disappearence of the Two-State Solution?”. Omar  
 Shaban. 
• Focus 133 / EuroMeSCo Policy Brief 64: “This is (Not) Rocket Science: Using Space-Based  
 Solutions for More Sustainable Management of Water Resources in Jordan”. Mikolaj Janowski,  

 Karolina Jaworska, Krzysztof Kanawka, Michal Moroz, Agnieszka Rybaczyk, Katarzyna Sidlo. 
• EuroMeSCo Policy Brief 63: “Countering Violent Extremism in the MENA Region: Time to Rethink  
 Approaches and Strategies”. Moussa Bourekba. 
• EuroMeSCo Policy Brief 62: “The Migration Crisis: Issue or Opportunity?”. Anna Di Bartolomeo 
• Focus 132. “Recognising Palestine, Unrecognising Settlements”. Hugh Lovatt. 
• Focus131 / EuroMeSCo Policy Brief 61: “How Can the EU Border be Better Managed?”. Xavier  

 Aragall 
• EuroMeSCo Policy Brief 60: “Facilitating a Political Transition in Syria”. Omar Sheira 
• Focus 130 / EuroMeSCo Policy Brief 59: “Turkey and the EU: A New Path Toward a Shared Security  
 Policy”. Matteo Colombo.  
• Focus 129 / EuroMeSCo Policy Brief 58: “Reconceptualising Sustainable Responses to the Refugee  
 Crisis”. Timothy G.Hammond 
• Focus 128 / EuroMeSCo Policy Brief 57: “How Could Egypt and Tunisia Reverse the Growth of  

 Islamist Violent Radicalisation?”. Georges Fahmi  

• Focus 127 / EuroMeSCo Policy Brief 56. “From Activism to Artivism: New Forms of Youth Activism in  
 the Aftermath of 20 February Movement”. Mohamed El Hachimi. 

 
 
MedCronos 
Una extensa cronologia que des de l’any 2010 recull, a partir del seguiment de diversos mitjans 
de comunicació internacionals i think tanks i blogs especialitzats els esdeveniments que marquen 
la transició al món àrab i els seus efectes i interrelacions en el context internacional.  
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Projectes 
 
 
Cicle de diàlegs: "Viatjar a l’Edat Mitjana i al Segle XXI: implicacions i reptes d’una activitat 
humana”  
Barcelona i Vic, del 12 de novembre de 2015 al 3 de febrer de 2016. Col·laboració amb: Museu Episcopal de Vic 
Aquest cicle de taules rodones complementari a l’exposició “Viatjar a l’Edat Mitjana” pretén 
generar una reflexió al voltant de com han canviat les percepcions i vivències sobre una mateixa 
pràctica des l’Edat Mitjana fins els nostres dies.  
  

Conferències durant 2016: 
13 de gener, Barcelona. Els contactes entre civilitzacions 
3 de febrer, Vic. Els intercanvis econòmics 

 
Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies  
Barcelona, 21 i 22 de gener; 8 i 9 d’abril; 27 d’abril; 9 – 12 d’octubre. Col·laboració amb: CAWTAR, LDDF, 
RUSEMEG, DiMed. 
 
Seminari de recerca “The Mediterranean Through an Academic Lens: 2016 in Perspective”  
Palau de Pedralbes, Barcelona, 21 i 22 de gener. En el marc del Programa Interuniversitari “Aula Mediterrània”. 
Col·laboració amb: Màster d’Estudis Àrabs i Islàmics – UOC; Màster en migracions contemporànies, drets i cohesió 
social – UAB/UB; Màster en Relacions Internacionals – IBEI; Màster en mediació Intermediterrània, inversió econòmica 
i integració intercultural - UAB/Ca’Foscari di Venezia/Paul Valéry de Montpellier III; Màster en Història i Identitats de la 
Mediterrània occidental segles XV-XIX – UB/Universitat d’Alacant/Universitat de València/Universitat Jaume I; Màster 
en Gestió de la Immigració – UPF; Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament – 
UAB; Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials – UAB; Màster en Diplomàcia i Funció 
Pública Internacional - CEI/UAB/UB; Màster Món Àrab i Islàmic – UB. 
Aquest segon seminari de recerca del programa interuniversitari Aula Mediterrània analitza des 
d’una òptica multidisciplinària tot un seguit de processos i esdeveniments que han estat objecte 
d’interès per part d’analistes, acadèmics, informadors i d’altres actors de les relacions 
internacionals en el context de la regió mediterrània. 
 
Cicle de conferències: "Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món”  
Barcelona, del 26 de gener al 16 de febrer. Col·laboració amb: Palau Robert, Generalitat de Catalunya, Institució de 
les Lletres Catalanes 
Cicle de quatre conferències que acompanya a l’exposició homònima que s’exhibeix al Palau 
Robert de Barcelona i s’endinsa en la figura i obra de Baltasar Porcel, figura essencial de les 
lletres i el periodisme a Catalunya i primer director de l’IEMed.  
 

Sessions: 
26 de gener.  Creació i compromís mediterrani 
2 de febrer.    Periodisme i política catalana 
9 de febrer.    Mallorca i els seus personatges 
16 de febrer.  El Mediterrani tumultuós 

 
Sessió de treball entre representants de la Unió per la Mediterrània i de think tanks de 
Barcelona 
Barcelona, 25 de gener. Col·laboració amb: Secretaria de la Unió per la Mediterrània 
Trobada entre el secretari general de la UpM, Fathallah Sijilmassi, i representants de diferents 
mitjans de comunicació i think tanks de Barcelona per a realitzar una presentació de la tasca de la 
Secretaria General de l’organisme i debatre les principals qüestions relatives a la política 
euromediterrània i als conflictes oberts a la regió. 
 
Taula rodona. “Joventut àrab, La força del canvi”  
Barcelona, 27 de gener. Col·laboració amb: Real Instituto Elcano 
Presentació a Barcelona del llibre “Arab Dawn: Arab Youth and the Demographic Dividend They 
Will Bring” (Univesity of Toronto Press, 2015) de Bessma Momani. 
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Cicle de conferències “Claus per entendre la Mediterrània del Segle XXI”   
Barcelona, del 14 d’octubre de 2015 al 26 de maig de 2016. En el marc del II Programa interuniversitari Aula 
Mediterrània. Col·laboració amb: Màster d’Estudis Àrabs i Islàmics – UOC; Màster en migracions contemporànies, 
drets i cohesió social – UAB/UB; Màster en Relacions Internacionals – IBEI; Màster en mediació Intermediterrània, 
inversió econòmica i integració intercultural – UAB, Universitat Ca’Foscari de Venècia, Universitat Paul Valéry de 
Montpellier III; Màster en Història i Identitats de la Mediterrània occidental segles XV-XIX – UB, Universitat d’Alacant, 
Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló; Màster en Gestió de la Immigració – UPF; Màster Universitari 
en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament – UAB; Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i 
Moviments Socials – UAB; Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional – CEI, UAB, UB; Màster Món Àrab i 
Islàmic – UB. 
El cicle de conferències “Claus per entendre la Mediterrània del s. XXI” forma part de la segona 
edició d’Aula Mediterrània, programa interuniversitari de l’IEMed organitzat en estreta 
col·laboració amb el món acadèmic per a fomentar les sinèrgies entre les diverses disciplines i 
àmbits d’estudi sobre la Mediterrània.  
 
              Sessions del segon semestre (febrer - maig de 2016): 

 
3 de febrer. Una mirada interdisciplinària a les migracions a la Mediterrània 
10 de febrer.   La resistència no violenta a Palestina. Les accions dels comitès de resistència 

popular contra la ocupació 
17 de febrer. Les polítiques migratòries al Marroc: les noves disposicions reglamentàries i 

legislatives 
25 de febrer. Un retorn a l'arabitat i a l'islam: escriptors mizrahim a la literatura israeliana  
2 de març. Línies prioritàries de la Unió per la Mediterrània 
6 d'abril.        Dels sistemes de radar a les pasteres: una etnografia fronterera de la indústria de la 

il·legalitat a Europa 
13 d'abril. Present i perspectives del conflicte israelopalestí 
27 d'abril. El tràfic de persones a la Mediterrània: els instruments penals nacionals i comunitaris. 

La proposta del govern italià i de la Comissió Europea  
5 de maig. Literatura i revolució 
12 de maig. Una nova aproximació a la geopolítica 
18 de maig. Reconèixer Palestina, no reconèixer els assentaments israelians? Pràctiques 

europees en el conflicte àrab-israelià 
19 de maig. Revolta i postrevolta al Iemen: un anàlisi des de les elits i els moviments socials 
26 de maig. La revolta i la situació actual a Egipte 

 
 
Taula rodona: "Búnkers: poder i llibertat”  
Barcelona, 18 de febrer. Col·laboració amb: Icària editorial 
Taula rodona amb motiu de la presentació a Barcelona de “Búnkeres” la darrera obra poètica del 
diplomàtic i escriptor Manuel Montobbio.  
 
Seminari “L’islam vist des d’Europa”  
Barcelona, 25 de febrer. Col·laboració amb: CEI International Affairs – Escuela Diplomática de Barcelona, Obra Social 
La Caixa 
Jornada amb l’objectiu d’examinar la repercussió social de la presència musulmana a Europa tant 
pel que fa a aspectes de ciutadania i integració com a fenòmens com la islamofòbia. 
  
Presentació: "Islam. La mitja lluna... creixent”  
Barcelona, 17 de març. Col·laboració amb: Cristianisme i Justícia 
Presentació del darrer quadern editat per Cristianisme i Justícia que aborda el moment d’expansió 
de l’islam i les percepcions existents a Occident. 
 
Presentació: "Ramon Llull i els diàlegs mediterranis”  
Barcelona, 4 d’abril. Col·laboració amb: Museu Episcopal de Vic 
Presentació d'aquesta publicació que recull els treballs de prop d’una trentena d’estudiosos, 
historiadors medievalistes i de la ciència, antropòlegs, escriptors, teòlegs i islamòlegs coneixedors 
de l’obra de Ramon Llull. 
 
Taller “Capacity-Building in Advocacy and Policy Dialogue for Gender Equality” 
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Barcelona, del 4 al 9 d’abril 
En el marc del projecte europeu CSO-WINS coorganitzat amb la Fundació de Dones 
Euromediterrànies, 36 associacions del sud de la Mediterrània reben pautes per a la defensa de 
la equitat de gènere i comparteixen bones pràctiques exitoses.  
 
Grup de treball “Post-Conflict Reconstruction in MENA: Previous experiences and 
stakeholders’ inclusive involvement in the future reconstruction of Libya, Syria and Iraq”  
Barcelona, 11 d’abril; Madrid, 19 de setembre. Col·laboració amb: Casa Árabe, Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) 
Aquest grup de treball té per objectiu identificar i quantificar en detall els diferents reptes i 
prioritats que planteja la reconstrucció postconflicte a la regió partint de casos com els dels 
Balcans o el Líban.  
 
Conferència Anual i Assemblea General d’EuroMeSCo 2016. “Towards a Security 
Architecture for the Mediterranean: A Challenge for Euro-Mediterranean Relations”  
Brussel·les, del 13 al 15 d’abril. Col·laboració amb: Comissió Europea, Egmont Institute 
Més de setanta experts d’una trentena de països euromediterranis es reuneixen a la conferència 
anual de l’Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), la principal xarxa d’instituts de 
recerca en política i seguretat de la Mediterrània i la setena millor xarxa de think tanks del món, 
segons la classificació GlobalGoToThinkTank de la Universitat de Pennsilvània.  
 
VI Mediterranean Network Meeting on Information and Communication with Gender Vision: 
Communicators of the Mediterranean: denunciation of violence and promotion of Women’s 
Human Rights  
Barcelona, 14 d’abril. Col·laboració amb: Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores amb Visió de 
Gènere, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Comissió Europea, 
Universitat Pompeu Fabra, Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Trobada que enguany compta amb ponències sobre la violència contra les dones i concretament 
les refugiades; la cobertura jurídica i social de les dones després de les revoltes als països àrabs; 
i els avenços i retrocessos del periodisme amb visió de gènere. 
 
Taula rodona “D'Idomeni a Brussel·les: la crisi dels refugiats des del terreny i la resposta 
de la UE” 
Barcelona, 20 d’abril.  
L’IEMed ofereix aquest debat obert per facilitar una millor comprensió dels motius i repercussions 
de la crisi dels refugiats així com de les dificultats de la Unió Europea per trobar una resposta 
satisfactòria.  
 
Consell Assessor de l’Enquesta Euromed  
Barcelona, 21 d’abril 
Reunió d’experts preparatòria de la propera setena edició de la Euromed Survey of Experts and 
Actors que l’IEMed desenvolupa per tal de realitzar un seguiment de les fites i mancances en les 
relacions de la Unió Europea amb els països socis mediterranis.  
 
Seminari “La Mediterrània: espai de nexe i conflicte a l’època moderna”  
Barcelona, 28 d’abril. Col·laboració amb: Màster en Història i Identitats de la Mediterrània occidental segles XV-XIX – 
UB/Universitat d’Alacant/Universitat de València/Universitat Jaume I 
La Mediterrània en les relacions internacionals del segle XVIII, l’espionatge a la Mediterrània del 
segle XVI i les relacions comercials catalanes amb la Mediterrània musulmana són els tres àmbits 
d’estudi d’aquest seminari acadèmic del programa Aula Mediterrània. 
 
XIX Forum International de Réalités. “Enjeux et défis de la nouvelle Politique de voisinage 
de l’Union europeenne”  
Hamammet, 28 i 29 d’abril. Col·laboració amb: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung i Representació de la UE a Tunísia 
La nova edició d’aquest fòrum, un dels principals espais de trobada per a experts en geopolítica 
nordafricana i mediterrània, avalua les perspectives que l’associació Tunis-UE obre per al 
replantejament de la Política Europea de Veïnatge.  
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Seminari “Academicians Meet Practitioners”  
Barcelona, 2 de maig. Col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  
Trobada d’acadèmics i professionals sobre el terreny per fomentar la transferència de’idees i 
bones pràctiques en àmbits que afecten el futur de la regió: el canvi climàtic, l’augment dels fluxos 
migratoris i la crisi del projecte europeu. 
 
Presentació “Europa y el mundo árabe. Una evaluación de las políticas europeas (1957-
2015)” 
Barcelona, 4 de maig. Col·laboració amb: Icària Editorial  
Taula rodona de presentació del darrer llibre, coeditat per l’IEMed, de Bichara Khader, professor 
de la Universitat Catòlica de Lovaina i expert de les relacions euromediterrànies. 
 
Cicle de conferències “Una Mediterrània de refugiats”  
Barcelona, del 9 de maig a l’11 de juliol 
 
              Sessions 

 
9 de maig. L’impacte econòmic dels refugiats a Europa  
30 de maig. L’impacte econòmic dels refugiats sirians a Turquia i al Líban 
20 de juny. La crisi dels refugiats i la cobertura dels mitjans de comunicació: més enllà del 

sensacionalisme. Amb motiu del Dia Mundial del Refugiat 
11 de juliol. La situació de la dona refugiada en el context de la crisi migratòria a Europa i a la 

Mediterrània   
 
Taller doctoral i col·loqui “Mondialisation, Genre et Mobilité” 
Tunis, 10 i 11 de maig. Col·laboració amb: RUSEMEG 
Aquesta reunió, organitzada en el marc del projecte de promoció de la igualtat de gènere finançat 
el Govern francès i gestionat per la Fundació de Dones Euromediterrànies, té per objectiu 
capacitar a joves investigadors en la metodologia de recerca i incentivar la producció de treballs 
acadèmics sobre gènere. 
 
Presentació “En nom del Gihad” 
Barcelona, 17 de maig. Col·laboració amb: Editorial Yulca  
Presentació del llibre "En nombre de la Yihad" del periodista Albert Garrido, exredactor en cap 
d'El Periódico de Catalunya. 
 
MED Confederation Biannual Conference “Harnessing Our Resources for a Shared 
Prosperity” 
Tunis, 18 i 19 de maig. Col·laboració amb: Fundació La Caixa, WSBI, Ipemed, Caisse des Dépôts et Consignations de 
Tunisie, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, TEPAV i Al-Bard Bank 
Reunió dels membres d’aquesta iniciativa d’impuls de la cooperació socioeconòmica públic-
privada a la Mediterrània fundada al 2013 per centres de recerca, institucions bancàries i 
fundacions del nord i el sud. 
 
Conferència “Le Dialogue 5+5 comme mecanisme d’intégration et de coopération regional. 
Pour une réflexion commune sur la Méditerranée Occidentale” 
Barcelona, 23 i 24 de maig  
Acte de llançament de la xarxa "Med Think 5+5" per donar compliment al mandat de la Cimera de 
Caps d'Estat i de Govern del Diàleg 5+5 per a l’establiment d’una agenda de recerca entre 
diferents think-tanks regionals. 
 
Presentació “L’art de la conversió. El cristianisme i la càbala al Segle XIII” 
Barcelona, 24 de maig. Col·laboració amb: Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona  
Presentació d'aquest llibre de Harvey J. Hames, professor a la Universitat de Beersheba, que 
s'ocupa de les relacions de Llull amb els jueus i la integració de la mística jueva al pensament 
lul·lià. 
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II Fòrum Barcelona-Casablanca. “Innovation: clé pour le développement des politiques 
sociales” 
Barcelona, 30 de maig. Col·laboració amb: Conseil du dévélopement et la solidarité du Maroc (CDS) 
Segona edició d’aquest fòrum de transferència de bones pràctiques i de cooperació entre els 
models de desenvolupament urbà d’ambdues ciutats. 
 
Grup de treball sobre Associacions Públic-Privades (PPP) a la Mediterrània 
Barcelona, 31 maig 
L’IEMed és un dels promotors d'aquesta iniciativa que reuneix a un grup multidisplinar d'experts 
en gestió urbana en règims de concertació públic-privats. 
 
Sessió de treball amb Haris Tarin, director de la oficina a Washington DC  del Muslim 
Public Affairs Council (MPAC) 
Barcelona, 1 de juny. Col·laboració amb: Consolat dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, CIDOB, ICIP 
Reunió a porta tancada per a analistes i periodistes de l’àmbit de les relacions internacionals 
sobre l’actual conjuntura sociopolítica de les relacions entre occident i el món musulmà. 
 
DocuDebats de la Mediterrània. “Síria en guerra” 
Barcelona, del 7 al 28 de juny  
Cicle de projeccions de documentals sobre aspectes d’actualitat mediterrània amb debat posterior 
amb el públic assistent. 

 
Sessions 
 
7 de juny.    From my Syrian Room. Hazem Alhamwi. França, Alemanya, Síria, 2014 
14 de juny.  Our Terrible Contry. Mohamed Ali Atassi. Síria, 2014 
21 de juny.  Houses with Doors. Avo Kaprealian. Síria / Líban, 2015 
28 de juny.  Not Who We Are. Carol Mansour. Líban, 2013 

 
Presentació del llibre-disc “Ramon Llull, l’últim pelegrinatge” 
Barcelona, 8 de juny. Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, Capella de 
Ministers 
Presentació d’aquest llibre-disc de Capella de Ministrers coincidint amb la inauguració de la 
exposició “Raimundus, christianus arabicus” a Barcelona i dins de les activitats commemoratives 
de l’Any Llull 2015-2016. 
 
Seminari “Entre el mito y el espanto: el Mediterráneo como conflicto” 
València, 11 de juny. Col·laboració amb: IVAM 
Seminari en el marc de l'exposició homònima a l'IVAM i que consta de tres sessions sobre la 
creació d’estereotips, el mar com a frontera i drama i la Mediterrània com a gresol de cultures.  
 
Taula rodona “Memòria i relat a la Mediterrània”   
Barcelona, 21 de juny 
Presentació del darrer llibre coordinat per la sociòloga marroquina Fatema Mernissi (1940-2015) 
que aborda el fenomen dels "charmil" al Marroc per a fer una exploració multidisciplinar de la 
violència entre els joves marroquins. 
 
EuroMeSCo Policy Briefings 
Brussel·les. 22 de juny, 21 d’octubre 15 de novembre. Col·laboració amb: Servei Europeu d’Acció Exterior 
La xarxa EuroMeSCo inicia aquest cicle consistent en  contactes regulars entre experts en els 
diferents països socis mediterranis i actors i decisors polítics de la Unió Europea, especialment 
representants del grup de treball sobre Magrib i Mashrik del Consell de la Unió Europea (MaMa). 
 
Taula rodona “Memòria i relat a la Mediterrània”   
Barcelona, 28 de juny. Col·laboració amb: Reial Acadèmia de Bones Lletres 
Taula rodona organitzada amb motiu de la presentació del número 23 de la revista Quaderns de 
la Mediterrània, que es dedica a la memòria individual i col·lectiva d'una Mediterrània que perdura 
en els relats.  



   
 
 

 

 

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

 

 
Taula rodona “Un segle de mobilització social al Marroc”  
Barcelona, 30 de juny 
Taula rodona amb motiu de la reunió de del projecte d’I+D "Revueltas populares del Mediterráneo 
a Asia Central” finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i del qual l’IEMed és entitat 
patrocinadora observadora. 
 
Mediterranean Editors and Translators Meetings  
Barcelona, 1 i 15 de juliol i 9 de setembre. Col·laboració amb: Mediterranean Editors and Translators (MET) 
L’IEMed acull novament tres tallers formatius per a professionals de la traducció i edició de textos: 
“A systematic approach to translating contracts into English”, “Editing theses and dissertations 
written by non-native speakers of English” i “Excel for Wordies: Accounting and workflow”.  
 
CineDebats de la Mediterrània. “Transgressió i rebel·lia al cinema àrab contemporani”  
Barcelona, del 5 al 14 de juliol 
Aquesta nova edició dels CineDebats ofereix una selecció de les millors pel·lícules projectades al 
darrer Festival de Cinema Africà de Tarifa i Tànger, celebrat del 26 de maig al 4 de juny.  

 
Sessions 
 
5 de juliol.    À peine j’ouvre les yeux. Leyla Bouzid, Tunísia - França, 2015 
7 de juliol.    L’orchestre des aveugles. Mohamed Mouftakir, Marroc - França, 2014 
12 de juliol.  Madame Courage. Merzak Allouache, Algèria – França, 2015 
14 de juliol.  Starve Your Dog. Hicham Lasri, Marroc, 2015 

 
 
Seminari “Prioritats i programes europeus en l’àmbit de la cooperació euromediterrània 
2014-2020”   
Barcelona, 7 de juliol 
Aquest taller vol generar coneixement al voltant dels esquemes de finançament del nou marc 
financer pluriennal de la Unió Europea 2014-2020, abordant la dimensió bilateral de l’IEVA, la 
seva dimensió regional i transfronterera i la cooperació territorial nord-nord a la Mediterrània. 
 
Seminari "Challenges in the Mediterranean Basin: An Early Brainstorming”  
Barcelona, 15 i 16 de juliol. Col·laboració amb: Centro Internacional de Toledo por la Paz (CITPax) i Ajuntament de 
Barcelona 
Aquesta trobada de caire propositiu entre acadèmics i professionals de les relacions 
euromediterrànies té per objectiu identificar l’ordre de prioritats dels diferents reptes als que s’hi 
enfronta la regió euromediterrània i les possibles vies de mediació en col·laboració entre actors 
amb influència, especialment pel que fa al paper que la Unió per la Mediterrània pot jugar. 
 
Taula rodona “La Unió Europea i la crisi dels refugiats. I ara què?” 
Barcelona, 19 de juliol. Col·laboració amb: Delegació de la Comissió Europea a Barcelona 
Sessió al voltant dels actuals instruments (directives, polítiques i agències) de que disposa la UE i 
com aquests podrien ser emparades per millorar l’actual gestió de la crisi de refugiats.  
 
Curs Internacional de Música Medieval i Renaixentista i festival Early Music de Morella - 
EMM2016  
Morella, del 23 al 28 de juliol. Col·laboració amb: Capella de Ministrers, Ajuntament de Morella 
L’EMM aborda de manera prioritària les músiques vinculades a la Corona d’Aragó i la seva 
expansió mediterrània.  
 
Reunió de llançament del projecte "Regional integration leading to youth employment" 
Barcelona, 23 d’agost. Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, Associació Euromediterrània d’Economistes 
(EMEA) 
Primera reunió del comitè científic coordinat per la doctora Rym Ayadi d’aquest projecte finançat 
per la Unió per la Mediterrània i encarregat a l’IEMed i l’EMEA per a l’elaboració d'un estudi sobre 



   
 
 

 

 

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

 

les repercussions que la integració regional pot tenir en les estratègies i projectes d'àmbit 
transnacional de creació d'ocupació juvenil.  
 
Delegació d’alcaldes libis i de l’ARLEM 
Barcelona, 5 de setembre. Col·laboració amb: Secretaria de la Unió per la Mediterrània, Assemblea 
Regional i Local Euromediterrània (ARLEM) 
L’IEMed rep als alcaldes de les principals ciutats líbies per tal de donar-los a conèixer les seves 
línies de treball en una reunió en la qual la UpM presenta els seus projectes i estratègies en els 
àmbits d’Energia, Desenvolupament Urbà i Aigua i l’ARLEM presenta la iniciativa de Nicòsia de 
cooperació amb les municipalitats líbies.  
 
Esmorzars IEMed 
Barcelona, A partir del 13 de setembre 
Aquest nou format que arrencarà el 13 de setembre amb trobades entre decisors clau de les 
relacions euromediterrànies i diferents actors que estudien i segueixen l’agenda regional amb la 
voluntat d’enriquir el debat i els intercanvis de punts de vista sobre temes decisius d’actualitat. 
 

Sessions 
13 de setembre.  Anis Nacrour, encarregat de negocis de la Delegació de la UE a Síria 
21 de novembre. James Moran, exdirector de la Delegació de la UE a Egipte 

 
Taula rodona “La España de Alá” 
Barcelona, 21 de setembre. Col·laboració amb: Editorial La Esfera de los Libros 
Presentació a Barcelona del darrer llibre del periodista Ignacio Cembrero sobre la realitat de 
l’islam al nostre país. 
 
Grup de treball “Cap a on va Turquia?” 
Barcelona, 22 de setembre 
Donada la creixent inquietud que genera el futur de Turquia fruït de la seva creixent complexitat 
interna i de la situació regional, l’IEMed organitza una taula rodona a on diferents experts, 
empreses i actors econòmics i polítics debatran obertament la seva experiència i punts de vista. 
 
Sessió de treball sobre Iran 
Barcelona, 23 de setembre 
L'IEMed organitza una sessió a porta tancada amb periodistes, acadèmics i representants del 
món econòmic amb l'Ambaixador d'Espanya a Teheran, Eduardo López-Busquets. 
 
Seminari “Violent Extremism among Youth: Building Resilience and Preventing 
Radicalization” 
Barcelona, 26 i 27 de setembre. Col·laboració amb: Strategic Studies Network (SSN), Near East South Asia Center for 
Strategic Studies (NESA) 
Aquesta trobada d’experts busca estratègies útils per contrarestar el discurs violent al que els 
joves estan exposats tant al món àrab com a Occident en el context dels conflictes oberts i del 
fenomen del terrorisme regional i internacional. 
 
Consell Assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2017 i presentació de l’Anuari IEMed 
de la Mediterrània 2016  
Barcelona, 28 de setembre 
Sessió de treball d’experts de les relacions euromediterrànies per tal de definir els temes que 
conformaran el sumari de la propera edició de l’Anuari i presentació al públic de l’edició 
d’enguany. 
 
I Trobada del grup de treball dels països del Sud d’Europa del Lobby Europeu de Dones  
Lisboa, 29 i 30 de setembre. Col·laboració amb: Europan Women's Lobby, Plataforma Portuguesa para os Direitos 
das Mulheres, Genre et ville, Delegació Interministerial de la República Francesa per a la Mediterrània (DiMed) 
En el marc de l’acció de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM), l'IEMed dóna suport a 
aquesta reunió que s’organitza per avaluar l’evolució dels drets de les dones als països del sud 
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d'Europa i les bones pràctiques posades en marxa en consonància amb les conclusions de la 
Conferència Ministerial de Dones de Paris de 2013.  
 
Cicle de conferències “Porcel, joc de mirades” 
Barcelona, del 29 de setembre al 27 d’octubre. Col·laboració amb: Institució de les Lletres catalanes, CaixaFòrum 
Palma de Mallorca. 
 
 Sessions 

29 de setembre. El meu Porcel. 
6 d’octubre.        El món literari de Baltasar Porcel 
13 d’octubre.      Baltasar Porcel no volia tenir raó. 
20 d’octubre.      El primer Porcel i la suggestió pel món mariner. 
27 d’octubre.      Cartes. Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel. 

 
Sous la Plage  
Terrassa, 1 d’octubre. Col·laboració amb: Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 
Aquesta peça escènica que es presenta al Festival Terrassa Noves Tendències compta amb el 
reconeixement del FranfurkLAB i reflexiona al voltant de la Mediterrània i dos dels seus principals 
reptes -la crisi dels refugiats i els processos de canvi al món àrab-.  
 
Taula rodona “Dones i transgressió en el nou còmic àrab”   
Barcelona, 4 d’octubre 
En el marc de la exposició "Càlams i vinyetes: còmic àrab en moviment" l’IEMed convida a 
Barcelona a dues autores del gènere per a donar a conèixer els temes, els protagonistes, els 
estils, les motivacions i la trajectòria dels creadors gràfics emergents al Món àrab. 
 
Cicle de conferències del III Programa interuniversitari “Aula Mediterrània” 
Barcelona, segon semestre de 2016 – primer semestre de 2017. Col·laboració amb: Màster d’Estudis Àrabs i Islàmics 
– UOC; Màster en migracions contemporànies, drets i cohesió social – UAB/UB; Màster en Relacions Internacionals – 
IBEI; Màster en mediació Intermediterrània, inversió econòmica i integració intercultural – UAB, Universitat Ca’Foscari 
de Venècia, Universitat Paul Valéry de Montpellier III; Màster en Història i Identitats de la Mediterrània occidental segles 
XV-XIX – UB, Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló; Màster en Gestió de la 
Immigració – UPF; Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament – UAB; Màster en 
Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials – UAB; Màster en Diplomàcia i Funció Pública 
Internacional – CEI, UAB, UB; Màster Món Àrab i Islàmic – UB. 

 
 
Sessions del primer semestre (octubre – desembre de 2016): 
 
5 d’octubre. Estat de dret i crisi dels refugiats: les dones refugiades i el cas de Jordània 
19 d’octubre. Navegacions mediterrànies, navegacions atlàntiques en temps de descobriments 

(c.1475 – c. 1550) 
26 d’octubre. Una anàlisi comparativa del control migratori a la Mediterrània 
2 de novembre. Repensar el transnacionalisme a partir de les remeses col·lectives al municipi 

d’origen  
9 de novembre. L’ecosistema comunicatiu a Tunísia : amenaces i oportunitats 
16 de novembre. Entre la península ibèrica i la d’Itàlia: la construcció d’un “espai mediterrani” als 

segles XVI i XVII (política i societat)  
30 de novembre. Narratives, mitjans i canvi social: què podem aprendre dels enfocaments 

narratius envers l’activisme a Síria, Líban i Palestina  
14 de desembre. Avatars del canvi dinàstic. La promoció de l’elit aragonesa a Sardenya (segle 

XVIII)  
 
 
Festival “Mostra Viva del Mediterrani 2016” i presentació del I Informe de la FFEM  
València, del 7 al 16 d’octubre. Col·laboració amb: Associació Ciutadana Mostra Viva 
L’IEMed col·labora amb aquesta iniciativa que exhibeix música, cinema, arts plàstiques, teatre i 
poesia de diferents procedències de la Mediterrània. 
 
EuroMeSCo Dialogue Workshops 
10, 20 i 26 d’octubre 
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Trobades d’experts de la xarxa EuroMeSCo per abordar de manera monogràfica l’estat i evolució 
de diferents països de la regió i dossiers candents amb actors locals.  
 

Sessions 
 
Istanbul, 10 d’octubre.     Future of Syria. Dirigit pel Global Political Trends Ceter 

 
Budapest, 26 d’octubre.  Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries.  

            Dirigit per l’Institute for Foreign Affairs and Trade 
 
Tunis, 4 de novembre.    Transformation in Tunisia: The first Five Year”. Dirigit pel Finnish Institute of  

            International Affairs 
 

Congrés ‘La percepció actual de les diferències. Ramon Llull’ i concert “A l’entorn musical 
i conceptual de Ramon Llull”   
En el marc dels actes commemoratius de l’Any Llull 2015-2016. Bejaïa, 10 i 11 d’octubre. Col·laboració 
amb: Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull, Universitat de Bejaïa, Wilaya de Bejaïa, Ajuntament de 
Bejaïa, Port de Bejaïa  
 
XVII Euro-Mediterranean Documentary Market Medimed 2016  
Sitges, del 13 al 16 d’octubre. Col·laboració amb: Associació de Productors Independents de la Mediterrània – 
APIMED 
Fira internacional de referència per als intercanvis entre productors, realitzadors i distribuïdors del 
cinema documental i produccions audiovisuals dels països euromediterranis. 
 
Jornada “Ramon Llull i la trobada de les cultures” i concert “Ramon Llull: Art”         
En el marc dels actes commemoratius de l’Any Llull 2015-2016. Tunis, 18 d’octubre. Col·laboració amb: 
Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull, Acadèmia Beït al-Hikma 

    
Seminari "Ramon Llull (1232-1315) i l'Islam: un diàleg exigent" i concert “Alenar Llull”  
En el marc dels actes commemoratius de l’Any Llull 2015-2016. París, 21 d’octubre. Col·laboració amb: 
Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull, Institut du monde arabe (IMA) 
 
Presentació de l’informe regional MENA 2016 del Fons Monetari Internacional 
Barcelona, 7 de novembre. Col·laboració amb: Fons Monetari Internacional 
Com en els anys anteriors, l’IEMed acull la presentació a Barcelona d’aquest document que 
segueix l’evolució anual dels indicadors econòmics i socials del països del Nord d’Àfrica i l’Orient 
Mitjà. 

IX Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules. “Combatent totes les 
formes de violència contra les dones” 
Programa cultural per als guanyadors: del 8 al 10 de novembre.  Col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i 
xarxes nacionals de la FAL. Convocatòria: del 7 d’abril al 2 de juny 
L’IEMed llança la novena edició d’aquest certamen literari adreçat a escriptors d’entre 18 i 30 
anys dels 43 països euromediterranis per a fomentar el diàleg entre pobles, aquest any en l’àmbit 
de la violència de gènere. Els guanyadors participen, del 8 al 10 de novembre en l’entrega de 
premis, un seminari de tècniques narratives i una visita cultural a Girona. 
 
Workshop “How Regional Integration Leads to Youth Employment in the Euro-
Mediterranean Region” 
Barcelona, 9 de novembre. Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània (UpM), Associació Euromediterrània 
d’Economistes (EMEA) 
Presentació dels resultats preliminars d’aquest estudi qualitatiu que l’IEMed elabora conjuntament 
amb l’EMEA per a la UpM per a establir les correlacions entre integració regional i ocupació 
juvenil a la Mediterrània i presentar escenaris de futur en relació a les possibles estratègies 
adoptades. 
 
X Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya  
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Barcelona, del 8 al 13 de novembre. Col·laboració amb: Sodepau, Filmoteca de Catalunya 
L’IEMed renova un any més la seva contribució a aquesta iniciativa que apropa a la ciutat de 
Barcelona el més interessant del panorama cinematogràfic àrab.  
 
Seminari “A Comparative Analysis of the EU-US Policy Approaches towards the 
Mediterranean Region”  
Washington, del 14 al 16 de novembre. Col·laboració amb: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA) 
Activitat adreçada a recercadors europeus, nord-americans i del sud i l'est de la Mediterrània per 
establir comparacions entre les polítiques i programes que les administracions nord-americana i 
de la Unió Europea han desplegat a la regió mediterrània. 
 
Taller sobre gènere i canvi climàtic 
Marràqueix, 15 de novembre. Col·laboració amb: Féderation des ligues des droits des Femmes (FLDF), Forum 
Femmes Méditerranée, MAEDI 
En el marc de la Coop22, la Fundació de Dones Euromediterrànies realitza un taller per a 
sensibilitzar sobre la importància d’incloure la perspectiva transversal de gènere a les accions 
sobre sostenibilitat i canvi climàtics i que vol donar a conèixer tant la fundació com els diferents 
projectes que duu a terme amb associacions locals dels països del sud. 
 
XVII Assemblea anual i acció comuna dels membres de la Xarxa Espanyola de la FAL  
Barcelona, 16 i 17 de novembre 
En tant que institució coordinadora, l’IEMed organitza l’Assemblea anual de la xarxa per a fer 
balanç de les activitats dutes a terme durant l’any i dels comptes de la xarxa. També serveix per a 
renovar dos dels membres del comitè executiu. 
 
Grup de treball “The Mediterranean as an Open Living Lab” 
Cornellà de Llobregat, 17 i 18 de novembre. Col·laboració amb: Citilab, i2CAT (Generalitat), European Network of 
Living Labs (ENoLL) 
Grup de treball sobre iniciatives urbanes de innovació social, formació tecnològica i innovació 
econòmica per a posar en comú experiències existents a ciutats com Jerusalem, Istanbul, Beirut, 
Tunis, Casablanca o Palermo juntament amb eventuals finançadors de projectes de innovació a la 
regió (INTERREG, ENI CBC MED…). 
 
Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2016  
Washington, 18 de novembre. Col·laboració amb: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA) 
Primera presentació als estats Units de l’Anuari IEMed de la Mediterrània davant de representants 
governamentals i dels principals think tanks presents a la capital del país. 
 
Presentació “Reflexiones sobre la violència de los jóvenes” 
Madrid, 21 de novembre. Col·laboració amb: Casa Árabe 
Presentació a Madrid del llibre coordinat per Fatema Mernissi que analitza la realitat de molts 
joves marroquins més enllà dels tòpics vinculats a la vessant problemàtica que deriva de realitats 
socials i culturals sovint adverses. 
 
Seminari “Les ciutats mediterrànies: els factors de desenvolupament. Anàlisi diacrònica, 
transversal i multidisciplinària” 
Barcelona, del 23 al 25 de novembre. Col·laboració amb: Institut d’Estudis Catalans 
Segona trobada acadèmica, amb la participació de diferents universitats euromediterrànies, sobre 
articulació del territori; morfologia urbana; demografia; evolució econòmica; multiculturalitat; i 
proveïment energètic. 
 
Blue EcoForum 2016  
Barcelona, 25 i 26 de novembre. Col·laboració amb: Eco-Union 
Col·laboració amb aquesta iniciativa internacional, referent en la promoció de l’economia i el 
desenvolupament sostenibles. 
 
Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2016  
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Madrid, 28 de novembre. Col·laboració amb: AECID - MAEC 
Presentació de la darrera edició de l’Anuari a la seu de l’AECID davant de representants del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i de diferents think tanks i universitats de Madrid. 
 
XIII North African Business Development Forum (NABDF) 
Barcelona, 30 de novembre. Col·laboració amb: Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME 
Fòrum que anualment aplega a Barcelona a actors públics i privats de l’economia i l’empresa del 
Nord d’Àfrica en el marc de la Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània (MedaWeek 
2016).  
 

Percepcions i representacions al voltant de la mobilitat humana a la 
Mediterrània  (presentació parcial del resultats de l’enquesta)  
Barcelona, novembre. Col·laboració amb: United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility 
(UNU-GCM) 
 
Workshop MedThink 5+5 “Human security and migration challenges in 
the Western Mediterranean and the Sahel. Towards a codevelopement approach” 
Barcelona, 5 de desembre. Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, Unió del Magrib Àrab, Diàleg 5+5 
Primer taller d’experts d’aquesta nova xarxa de centres de recerca i institucions de diplomàcia 
pública impulsada per l’IEMed per acompanyar els principals reptes que els països del Fòrum 
Mediterrani Occidental o Diàleg 5+5 afronten en l’actualitat. 
 
Seminari “Dialogue régional de cadrage pour la mise en œuvre des actions pilotes de 
mobilisation des acteurs de l’égalité au niveau local (Cycle 2)”  
Tunis, 8 i 9 de desembre. Col·laboració amb: CAWTAR 
Amb finançament del Ministeri d’Afers Exteriors de França (Fons de solidarité prioritaire), set 
organitzacions del sud seleccionades per la Fundació de Dones de l’Euromediterrània condueixen 
accions transversals de mobilització d’actors de la igualtat a Algèria, Egipte, Jordània, Líban, 
Marroc, Palestina i Tunísia.  
 
Presentació de Quaderns de la Mediterrània 23 “Literatura i interculturalitat” 
Madrid, 20 de desembre. Col·laboració amb: Casa Sefarad 
Presentació del darrer número editat de la revista semestral de l’IEMed que aborda des de 
diverses disciplines humanístiques la realitat mediterrània i que en aquest cas para atenció al 
paper de la literatura com a canalitzador i catalitzador del mestissatge a través de la història. 
 
Projectes sobre el terreny d’actors de la igualtat 2016  
Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia. De setembre a desembre  
Amb finançament del Ministeri d’Afers Exteriors de França, es tracta d’accions concretes 
adreçades a diferents actors de la igualtat de gènere als països socis mediterranis, liderades per 
actors locals que van participar en les accions de mobilització i formació l’any anterior.  
 

Projectes:  
 
“Defensa de la constitució d’una estructura social de proximitat que vetlli per les dones en perill, 
especialment les víctimes de violència de gènere” 
Wilaya d’Orà i Témouchent, Algèria. Femmes en Communication (FEC)  
 
“Dones i homes junts per una participació política equitativa” 
Comunes de Hawamdia, Baderchine i Abou Nemrès, Governació de Giza, Egipte. Associació Appropriate 
Communication Techniques for Development (ACT) 
 
“Apoderament de les dones per a accedir als consells municipals a través de la posada en marxa 
d’iniciatives comunitàries” 
Governació d’Irbid, Jordània. Building Bridges Association (BBA) 
 
“Augmentar la presència de les dones libaneses a la vida política local” 
Comunes d’Aley, Baabda, Metn, Chouf, Kesrouan i Jbeil (Biblos), Governació del Mont Líban, 
Líban. Committee for the Follow-Up on Women's Issues (CFUWI) 
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“Lluitar contra la violència contra les dones i contra el matrimoni de menors” 
Regió de Marràqueix – Safi, Marroc. Fédération des ligues des droits des femmes de Marrakech 
(FLDF Marrakech) 
 
“Afavorir la defensa dels drets socials i polítics de les dones en l’àmbit local”  
Betlem i Hebron – Sud de Cisjordània, Palestina. Women’s Centre for Legal Aid and Counselling – 
WCLAC 
 
“El lideratge transformador de les dones de Monastir i Susa”  
Governacions de Monastir i Susa, Tunísia. Voix de la Femme à Jemmel (VFJ) 

 
 
“Advocacy campaigns in favor of gender equality and women’s rights and peer learning 
exchanges CSO WINS” 
Algèria, Egipte, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Tunísia. De gener a maig. Col·laboració amb: Association 
Anaouat pour la femme et l’enfant, Association de l’information et de communication en milieu de jeunes de 
Guelma, Badr Altawael Association, Hiwar Center for Youth and Women’s Empowerment, Jusoor Center for 
Studies and Development, Mouwatinet, Start Initiative for Social Justice and Human Rights, Women in 
Front, Association for the Development & Enhancement of Women, March, Voix de femmes marocaines, 
Gender Alternatives Foundation, Jordanian Hashemite Fund for Human Development, Egyptian Center for 
Women's Rights, European Women's Lobby, Center of Women’s Studies and Policies. 
 
Exposició “Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures”   
Tarragona, del 3 de febrer al 4 de març; València, del 7 d’abril al 20 de maig; Barcelona, del 8 de juny al 24 de juliol; 
Vic, del 28 de juliol al 15 d’agost; Lleida, del 7 de setembre al 30 d’octubre; Brussel·les, del 9 de novembre de 2016 al 
8 de gener de 2017. Col·laboració amb: Centre de Documentació Ramon Llull – Universitat de Barcelona, Arquebisbat 
de Tarragona, Universitat de València, Museu Episcopal de Vic, Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de 
Barcelona, Museu de Lleida 
Amb motiu de l’Any Llull 2015-2016, commemoratiu del XVII centenari de la mort de l’erudit 
mallorquí, l’IEMed organitza aquesta exposició que fa un recorregut per la vida i l’obra del 
pensador, tot destacant la faceta del diàleg intercultural amb el món musulmà. 
 
Exposició “Les Flors del Faraó. Un viatge pel Nil a través dels seus papirs”   
Barcelona, del 20 d’abril al 25 de setembre. Col·laboració amb: Abadia de Montserrat, Jesuïtes de Catalunya, Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, European Heritage, Fundació Abadia de Montserrat 2025 
Una selecció de 70 peces del Museu de l'Abadia de Montserrat i  de l’Arxiu Històric dels Jesuïtes 
de Barcelona que mostra diferents aspectes de la vida de l’Antic Egipte a través dels papirs. En el 
marc d’aquesta col·laboració s’inclou el XXVIII Congrés Internacional de Papirologia (Barcelona, 
de l’1 al 7 d’agost). 
 
Exposició “Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el Món” 
Barcelona, del 20 de novembre de 2015 al 28 de febrer de 2016; Palma de Mallorca, del 2 de juny de 2016 al 8 de 
gener de 2017. Col·laboració amb: Institució de les Lletres catalanes – Generalitat de Catalunya, Obra Social La 
Caixa, Palau Robert 
Amb aquesta exposició retrospectiva es vol recordar una de les figures més rellevants de la 
literatura i el periodisme contemporanis catalans i primer director general de l’Institut Europeu de 
la Mediterrània, entre 1989 i 1999.  
 
Exposició “Viatjar a l’Edat Mitjana”  
Vic, del 24 d’octubre de 2015 al 14 de febrer de 2016. Col·laboració amb: Museu Episcopal de Vic 
Una aproximació als viatges medievals i a la seva evolució des d’aleshores mitjançant un 
centenar d'obres d'art i objectes procedents de museus de tota Europa que van acompanyar a 
comerciants, pelegrins, erudits, nobles, pirates, escriptors i militars de l’època. 
 
Exposició “Cálamos y viñetas. Cómic árabe en movimiento” 
Madrid, del 3 de desembre de 2015 al 7 de febrer de 2016; Barcelona, del 6 al 30 de setembre. Col·laboració amb: 
Casa Árabe 
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Aquesta exposició integra còmics dels principals artistes d'aquest gènere del Marroc, Algèria, 
Tunísia, Egipte, Jordània, Síria, Líban i Kuwait que a través de les seves il·lustracions i guions 
reflecteixen l’actual moment històric.  
 
________________________________________________________________ 


