30 i 31 de març de 2017
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona

SEMINARI INTERDISCIPLINARI DE RECERCA
CAP A UNA NOVA AGENDA MEDITERRÀNIA: DINÀMIQUES I ACTORS EN JOC

PROGRAMA

La tercera edició del Seminari Interdisciplinari de Recerca Aula Mediterrània, enguany
organitzat en col·laboració amb deu programes de màster de diferents universitats catalanes,
vol abordar temes diversos amb un fil conductor comú: la Mediterrània. Sota el títol “Cap a
una nova agenda mediterrània: dinàmiques i actors en joc”, s’apleguen deu propostes de
sessions de disciplines diverses, amb l’objectiu d’aprofundir des d’una perspectiva acadèmica
en la recerca i identificar les tendències més rellevants a la regió.
En aquesta edició, volem analitzar i debatre aquells fenòmens que són d’evident preocupació,
no només per a la comunitat acadèmica sinó també per a la societat en general. Tanmateix,
enguany hi ha un focus especial en els anomenats “actors” –dones, emprenedors
transnacionals, diàspores, mitjans de comunicació-, els protagonistes d’aquesta realitat
mediterrània i dels fenòmens que es debatran. Destaquen també qüestions que són centrals
en el debat actual, com ara el repte que suposa la prevenció de l’extremisme violent, la deriva
de Turquia després del fallit cop d’Estat, la situació dels assentaments de refugiats a la regió
o la representació de “l’altre” als mitjans de comunicació.
Aquest seminari té com a objectiu esdevenir un espai anual de trobada, de reflexió i de
discussió per esperonar la recerca i facilitar l’intercanvi i la connexió entre acadèmics,
investigadors i professionals de diferents universitats i organitzacions d’arreu de l’espai
euromediterrani.
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Dijous, 30 de març de 2017

09.00-09.30

Acreditacions

09.30-10.00

Inauguració
Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània,
IEMed
David Llistar*, director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona
Manuel Manonelles, director general d'Afers Multilaterals i Europeus,
Generalitat de Catalunya

10.00-12.00

Sessions paral·leles

Prevenció de l’extremisme violent
• Màster en Diplomàcia i Funció Pública, Centre
d’Estudis Internacionals – Universitat de Barcelona (CEI-UB)

Reptes de la cooperació institucionalitzada per
a la solució de conflictes a la Mediterrània
• Màster en Estudis Internacionals, Universitat de
Barcelona (UB)

Llengües de treball: català i castellà

Llengua de treball: castellà

Sala Pere i Joan Coromines

Sala Nicolau d’Olwer

Modera: Laia Vila, delegada a la regió del Magreb
de NOVACT

Modera: Milagros Álvarez, professora titular de
Dret Internacional Públic, UB

Educació i radicalisme, reptes de l’escola com
entorn d’inclusió

La Unió per la Mediterrània: reptes i perspectives
Leire Moure, professora de Relacions
Internacionals, Universitat del País Basc (UPV)

Pedro Rojo, president de la Fundación Al Fanar
para el Conocimiento Árabe
Treballant cap a un nou paradigma: prevenció
de l’extremisme violent?
Albert Caramés, sociòleg i professor d’Anàlisi de
Conflictes, Blanquerna-Universitat Ramon Llull
(Blanquerna – URL)
De la islamofòbia a la radicalització. Variacions
del paradigma securitari
Alberto López Bargados, professor d’Antropologia Social, UB
Comentaristes
Rachid Aarab, professor associat de Relacions Internacionals, UAB
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12.00-12.30

Pausa cafè

Prioritats en l’agenda de política exterior i de
seguretat comuna de la UE a la Mediterrània
Sergio Carranza, diplomàtic, conseller Polític del
Secretari General Adjunt per PCSD i Gestió de
Crisis (Servei Europeu d’Acció Exterior)
La Lliga Àrab, la Unió del Magreb Àrab i altres
estructures de cooperació subregional
Laura Huici, professora de Dret Internacional Públic
i directora adjunta del Màster, UB
Comentaristes
Ana Sánchez, investigadora predoctoral,
departament de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals, UB
Laura González, doctoranda en Dret Internacional,
UB

Dijous, 30 de març de 2017

12.30 – 14.30

Sessions paralel·les

Ser dona i treballar de periodista a la
Mediterrània
• Màster en Comunicació de Conflictes Armats,
Pau i Moviments Socials, Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

Del soft power al hard power: Turquia i la deriva
domèstica
• Màster en Relacions Internacionals, Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Llengua de treball: anglès

Llengua de treball: castellà

Sala Nicolau d’Olwer

Sala Pere i Joan Coromines

Modera: Antoni Castel, coordinador del Màster,
UAB
Ser i fer de periodista i dona al Nord d’Àfrica
Carla Fibla, periodista, experta en el Magreb i Orient
Mitjà
Ser i fer de periodista i dona a l’Orient Mitjà
Isabel Pérez, periodista freelance a Gaza i Orient
Mitjà
Observatori per a la Igualtat de Gènere a
Noticiaris (ORIGEN) i Observatori sobre els
Mitjans i les Agressions a Dones en Contextos
d’Alta Violència (OMAD-CAV)
Xavier Giró, professor titular de Periodisme, UAB
Comentaristes
Cristina Rivas, periodista de la Secció Internacional
de l’ARA
Joan Roura, periodista de la Secció Internacional
de TV3
14.30-15.30

Dinar

15.30 – 17.30

Sessions paralel·les

Investigació i innovació humanitària sobre les
condicions de vida als assentaments de
refugiats a la Mediterrània
• Màster Interuniversitari en Migracions
Contemporànies, UAB i UB

Modera:
Elisabeth
professora titular de l’IBEI

Johansson-Nogués,

Relacions Turquia – UE: una crisi permanent?
Ilke Toygür, analista al Real Instituto Elcano i
professora a la Universitat Carlos III (UC3M)
Turquia i la política de diàspores
Melike Janine Sökmen, investigadora del Projecte
The Future of EU-Turkey Relations (CIDOBFEUTURE). Alumni IBEI
Cap a una política exterior turca 3.0?
Eduard Soler, investigador del CIDOB i professor
de l’IBEI
Comentaristes
Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals,
UAB
Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i
Mediterrani i redactora en cap de la revista
afkar/ideas, IEMed

Revolta popular al Rif el 2016-2017.
Cicles de conflictes i vinculació local-global
• Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i
Desenvolupament, UAB
Llengües de treball: castellà i francès

Llengües de treball: anglès i castellà
Sala Pere i Joan Coromines
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Sala Nicolau d’Olwer
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Modera: Giorgos Milios, Institut de Dret Públic
de Barcelona (IDP) i Centre d’Investigació i
Estudis en Migracions (CER-Migracions)
L’impacte de l’ethos als programes d’educació
superior en el desenvolupament d’habilitats
per a estudiants sirians i palestins desplaçats
a la Lebanese International University:
evidències basades en la realitat
Anwar Kawtharani, degà de la School of
Education, Lebanese International University
Camps de trànsit a la ruta dels Balcans durant
la crisi de refugiats. Propera parada: Croàcia
Martina Benkovic, Jesuit Refugee Service (JRS),
Croàcia
Els camps informals instal•lats als boscos del
Gurugú (Marroc)
Sònia Parella, investigadora, Grup d’Estudis
sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME)/
CER – Migracions
Comentaristes
Jean-Paul Marthoz, periodista, membre del
Committee to Protect Journalists i professor de la
Universitté Catholique de Louvain (UCL)
Representant de Stop Mare Mortum
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Modera: Laura Feliu, professora de Relacions
Internacionals i coordinadora del Màster, UAB
La mobilització social a Al Hoceima després del
terratrèmol de 2004
Rachid Aarab, professor associat de Relacions
Internacionals, UAB
La revolta de Nador del 1984
Ángela Suárez, doctora en Estudis Àrabs i Islàmics
i investigadora postdoctoral, Universitat de
Salamanca (USAL)
La resistència del Xerif Mohamed Ameziane,
1909-1912
Rachid Yechouti. professor a la Université
Mohamed V (UM5), Rabat
Comentaristes
Carla Fibla, periodista experta en el Magreb i
l’Orient Mitjà
Massimo di Ricco, professor i doctor en Estudis
Culturals Mediterranis, Universitat Rovira i Virgili
(URV), corresponsal de diversos mitjans italians i
espanyols des d’el Caire i Beirut

Divendres, 31 de març de 2017

9.00-11.00

Sessions paralel·les

Els mitjans de comunicació a la Mediterrània:
actors i construcció social de la realitat
• Màster Erasmus Mundus en Mediació
intermediterrània: cap a la inversió i la integració
(MIM), UAB/ Università Ca’ Foscari di Venezia/
Université Paul-Valéry Montpellier

Estudis de gènere en l’àmbit mediterrani: noves
perspectives.
• Màster en Món Àrab i Islàmic, UB

Llengua de treball: castellà
Sala Pi i Sunyer

Modera: Emilia Calvo, codirectora i professora
del Màster

Modera: Teresa Velázquez, catedràtica de
Periodisme i coordinadora acadèmica del Màster,
UAB

El gènere i els estudis àrabs i islàmics
Dolores Serrano, professora titular d’Estudis
Àrabs i Islàmics, Universitat de La Laguna (ULL)

L’agenda temàtica dels mitjans de comunicació
a la Mediterrània: presa de decisions i
representació de la realitat
Ricardo Carniel, doctor per la UAB i periodista,
professor del Departament de Periodisme i de
Ciències de la Comunicació, UAB

La literatura-acció de les escriptores àrabs: de
Nisyan.com
(Olvido.com)
d’Ahlam
Mostaghanmi a Ismi Thawra (Mi nombre es
revolución) de Mona Prince
Jolanda Guardi, directora científica del Programa
ILA de certificació en llengua Àrab

Les diferents mirades mediàtiques del conflicte
sirià
Ahmad Abdul-Kareem Shaban, periodista sirià i
doctorand per la Universitat de Màlaga (UMA)

Expressions culturals fora de l’establishment:
la forma en la producció artística de les dones
àrabs
Èlia Romo, coordinadora del Màster, UB

L’agenda dels principals mitjans de
comunicació a la Mediterrània Occidental. Els
casos del Marroc, Espanya, Algèria i França
El Houssine Majdoubi, periodista i director
d’Alifpost.com
Comentaristes
Estíbaliz Ortega, Laboratori de Prospectiva i
Investigació de la Comunicació i Observatori
Mediterrani de la Comunicació (LAPREC-OMEC,
UAB)
Miguel Gámez, LAPREC-OMEC, UAB
11.00-11.30
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Pausa cafè

Llengües de treball: castellà i català
Sala Nicolau d’Olwer

Comentaristes
Mònica Rius, codirectora i professora del Màster,
UB
Erica Consoli, professora del Màster i
investigadora al Departament de Filologia Grega,
Llatina, Romànica i Semítica, UB

Divendres, 31 de març de 2017

11.30-13.30

Sessions paralel·les

Emprenedors transnacionals marroquins: noves
pautes socials, noves polítiques narratives
• Màster en Gestió de la Immigració, Universitat
Pompeu Fabra (UPF)

Els altres i les nostres pors: representacions
violentes als mitjans de comunicació
• Màster en Periodisme i Relacions Internacionals,
Blanquerna–URL)

Llengua de treball: anglès

Llengua de treball: castellà

Sala Pi i Sunyer

Sala Nicolau d’Olwer

Modera: Ricard Zapata, director del Grup
d’Investigació Interdisciplinari sobre Immigració
(GRITIM-UPF)

Modera:
Montserrat Arbós, periodista i
professora a Blanquerna – URL

Una nova generació d’emprenedors marroquins
Karim Basrire, secretari general de Maroc
Entrepreneurs
La política de mobilització de competències dels
marroquins residents a l’estranger
Fatima Tigratine, cap del Servei d’Acompanyament
dels Inversors MRE, Ministeri encarregat dels
Marroquins Residents a l’Estranger i d’Assumptes
de Migració, Marroc
Emprenedoria transnacional de la diàspora
marroquina jove a Catalunya
Zouhair el Hairan, investigador del GRITIM-UPF i
secretari de l’Euro-Arab Youth Organization
Comentaristes
Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania, Generalitat de Catalunya

13.30

La digitalització de l’altre: alteritat 2.0
Carlos Ruiz, professor d’Ètica de la Comunicació
a la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna-URL
Migració: un factor revelador dels valors
fonamentals del periodisme
Jean-Paul Marthoz, periodista, membre del
Committee to Protect Journalists i professor de la
Université Catholique de Louvain (UCL)
La representación televisiva del wahhabisme:
la influencia de la institucionalidad en el retrato
de la radicalidad
Lola Bañón, periodista, professora de Periodisme,
Universitat de València (UV)
Comentaristes
Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i
Mediterrani i redactora en cap de la revista
afkar/ideas, IEMed
Teresa Velázquez, catedràtica de Periodisme i
coordinadora acadèmica del Màster MIM-UAB

Cloenda
Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i redactora en cap
de la revista afkar/ideas, IEMed
Senén Florensa, president executiu de l’IEMed
Oriol Amorós*, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de
Catalunya

*pendent de confirmació
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