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1. Òrgans de govern
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Amb el suport del 
programa ENPI Sud de la Comissió Europea
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Junta de Govern

1. Òrgans de govern

President
M. Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya

Vice presidents 
Primer: Sr. Miguel Ángel Moratinos, ministre d'Afers Exteriors i de Co-
operació del Govern espanyol 
Segon: Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
Tercer: Hble. Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de 
la Generalitat de Catalunya 

Vocals
Designats per la Generalitat de Catalunya:
Sr. Senén Florensa, director general de l'IEMed
Sra. Roser Clavell, secretària d’Afers Exteriors 
Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals 

Designats pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació:
Sr. Ángel Lossada, secretari d'Estat d'Afers Exteriors
Sr. Fidel Sendagorta, director de Política Exterior per a la Mediterrània, 
Magreb i Pròxim Orient
Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa 
Oriental
Sr. Antoni Nicolau, director de relacions culturals i científiques 

Designats per l'Ajuntament de Barcelona:
Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals 
Sr. Jordi Martí, delegat de Cultura 
Sr. Narcís Serra, assessor
Sr. Jordi Portabella, regidor 

Secretari: El director general de l'IEMed, Sr. Senén Florensa
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Comissió delegada

1. Òrgans de govern

President
Sr. Senén Florensa, designat pel president de la Junta de Govern

Vocals
Designats per la Generalitat de Catalunya:
Sra. Roser Clavell, secretària d’Afers Exteriors 
Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals 
Designats pel Ministeri d'Afers Exteriors y de Cooperació: 
Sr. Fidel Sendagorta, director de Política Exterior per a la Mediterrània, 
Magreb i Pròxim Orient
Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa 
Oriental

Designats per l'Ajuntament de Barcelona:
Sr. Narcís Serra, assessor
Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals 
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Alt Patronat

1. Òrgans de govern

 Francisco González, president. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA

Joan Maria Nin, director general. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Miquel Valls, president. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Manuel Royes i Vila, delegat especial de l'Estat. El Consorci. Zona Fran-
ca de Barcelona

José Manuel Entrecanales Domecq, president. Endesa

Fernando Conte, president. Iberia

César Alierta, president. Telefónica

Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili
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Consell Assessor 

1. Òrgans de govern

Ferran Adrià, cuiner. Barcelona. Julio Añoveros, doctor en dret. Barce-
lona. Gustavo Manuel de Arístegui, portaveu del Grup Popular a la Co-
missió d'Exteriors del Congrés dels Diputats. Ciudad Real. Joan Josep 
Armet, economista. Barcelona. Assia Bensallah Alaoui, professora de 
dret i directora del Centre de Recerca per a Estudis Estratègics de la Uni-
versitat Mohamed V de Rabat (Marroc). El Hassan Bin Talal, príncep del 
regne haiximita de Jordània i president del Club de Roma (Jordània). Ricard 
Bofill, arquitecte. Barcelona. Salvatore Bono, president de la Societat 
Internacional d'Historiadors de la Mediterrània SIHMED (Itàlia). Xavier 
Bru de Sala, escriptor i periodista. Barcelona. Anna Cabré, directora del 
Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Barcelona. Salvador Cardús, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. Francisco Javier Carrillo, acadè-
mic i diplomàtic. Málaga. Lucien Castela, hispanista i diplomàtic (França). 
Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió d'Exteriors del 
Congrés dels Diputats. Barcelona. Rafael Estrella, ambaixador i ex di-
putat al Congrés dels Diputats. Granada. Ahmet Evin, degà fundador de 
la Facultat d'Arts i Ciències Socials de la Universitat Sabanci d'Istanbul i 
membre de l'Istanbul Policy Centre (Turquia). Carles Gasòliba, senador. 
Barcelona. Juan Goytisolo, escriptor. Barcelona. Jean-Louis Guigou, 
inspector general d'Educació Nacional. En missió especial per a afers de la 
Mediterrània (França). Josep Maria Jordan, catedràtic d'economia de la 
Universitat de València. València. Amin Maalouf, escriptor (Líban). Gema 
Martín Muñoz, professora de sociologia del món àrab i islam de la Univer-
sitat Autònoma de Madrid. Madrid. Predrag Matvejevic, assagista (Croà-
cia). Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de 
Paz i exdirector general de la Unesco. Madrid. Sari Nusseibeh, filòsof i 
rector de la Universitat Al-Quds (Jerusalem). Raimon Obiols, diputat al 
Parlament Europeu. Barcelona. Amos Oz, escriptor (Israel). Damià Pons, 
escriptor. Mallorca. Joan Puigcercós, secretari general d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Barcelona. Carmen Romero, presidenta del Círculo 
Mediterráneo. Madrid. Xavier Rubert de Ventós, filòsof. Barcelona. An-
toni Segura, vicedirector del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de 
la Universitat de Barcelona. Barcelona. Ismail Serageldin, director ge-
neral de la Bibliotheca Alexandrina (Egipte). Abdelkhader Sid Ahmed, 
editor (Algèria). Anna Terrón, secretària general del Patronat Català Pro 
Europa. Barcelona. Álvaro Vasconcelos, director del Instituto de Estudios 
de Seguridad de la Unión Europea (Portugal). Mercè Viladrich, professora 
titular d'àrab i islam de la Universitat de Barcelona. Barcelona. Josep Anto-
ni Ybarra, catedràtic d'economia aplicada. Alacant.
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2. Missatge del president de la
Generalitat de Catalunya
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2.1. Missatge del president de la Generalitat de Catalunya

José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat 
de Catalunya M
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El 2008 ha estat un bon any per a l’Institut Europeu de la Mediterrània i per 
al Procés de Barcelona. En especial, pel nou impuls que ha proporcionat la 
presidència francesa de la Unió Europea amb la iniciativa de la Unió per la 
Mediterrània i per l’elecció de Barcelona com a seu de la seva Secretaria 
permanent. Sens dubte, aquesta fita obre noves possibilitats al desenvolu-
pament de Partenariat Euromediterrani i, alhora, és el punt de partida d’una 
tasca important. A nosaltres, la que ens afecta de manera més immediata és 
la posada en marxa de la Secretaria al Palau de Pedralbes de Barcelona.

La coordinació i el treball conjunt del Ministeri d’Afers Exteriors i de Co-
operació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han estat 
cabdals perquè la ciutat sigui seu de la Secretaria permanent. Tanmateix, 
l’elecció hauria estat molt més complicada si no haguéssim comptat amb 
la tasca de l’Institut Europeu de la Mediterrània i la seva xarxa de relacions 
i complicitats, que ha permès assolir els objectius que ens havíem traçat. 
Sembla evident que la nova conjuntura que es preveu d’ara endavant su-
posarà un canvi qualitatiu en els propis objectius estratègics de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània.

La designació de Barcelona obre una nova etapa que ha de servir per con-
solidar i donar una nova empenta a les iniciatives de cooperació euromedi-
terrània.  El gran repte és garantir que la societat catalana participi d’aquest 
nou impuls de la política euromediterrània. Aquesta realitat demana nous 
instruments i l’IEMed és una peça fonamental d’aquesta nova etapa.

Un altre aspecte rellevant que cal destacar és que dins de la Secretaria 
permanent de la Unió per la Mediterrània hi convergeixen els vicesecretaris 
representants d’Israel i de Palestina, implicats en la definició de projectes 
específics d’abast multilateral. Una col·laboració que fins ara només es pro-
dueix a les Nacions Unides i que pot constituir un element esperançador 
en el context del Pròxim Orient, perquè el conflicte a Gaza demostra, una 
vegada més, que tan sols el diàleg, el desenvolupament i la cooperació po-
den sostenir una pau estable. Avui, la posada en marxa de la Secretaria és 
encara més urgent que ahir.

Vull cloure aquestes paraules tot destacant la gran capacitat de treball i 
l’enorme volum d’activitats que l’Institut Europeu de la Mediterrània ha dut a 
terme al llarg de l’any 2008.
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3. Presentació
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3. Presentació

Senén Florensa, president de la Comissió Delegada i 
director general de l’IEMed

P
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L’any 2008 ha estat sens dubte històric per a l’Associació Euromediterrània. 
13 anys després del naixement del Procés de Barcelona, el juliol de 2008 la 
Cimera Euromediterrània de París va donar llum verd a la Unió per la Medite-
rrània, que pren el relleu per consolidar els objectius d’aquest procés i crea 
un marc institucionalitzat, estable i paritari de cooperació entre les dues ribes 
de la Mediterrània. La Unió per la Mediterrània esdevé la resposta de la Unió 
Europea i dels seus socis del Sud a la necessitat de rellançament amb més 
intensitat del  procés d’integració euromediterrani, amb la posada en marxa 
d’institucions i instruments amb vocació de materialitzar els objectius adoptats 
a la Declaració de Barcelona en polítiques efectives, especialment en l’àmbit 
multilateral euromediterrani. Ens trobem, doncs, davant d’una nova fase en 
l’aprofundiment de les relacions entre la Unió Europea i la Mediterrània que, 
lluny de trencar amb l’esperit del Procés de Barcelona, n’esdevé continuador 
i el dota d’una clara voluntat política d’operativitat sense precedents. 
  
L’elecció per consens de Barcelona com a seu del Secretariat permanent –i 
en aquest sentit com a capital euromediterrània– a la Conferència Ministerial 
de Marsella de novembre de 2008, reconeix el suport i la preponderància que 
Espanya i Catalunya han atorgat sempre a la Mediterrània. I, alhora, és una 
prova de la vigència dels valors i objectius del Procés de Barcelona sintetit-
zats en la col·laboració i l’enteniment mutus per construir progressivament un 
espai de pau, estabilitat i prosperitat compartides a la regió euromediterrà-
nia. La designació de Barcelona també clou un any decisiu per l’impuls que 
les tres administracions consorciades que governen l’Institut Europeu de la 
Mediterrània –el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona– han donat a la Unió per la Mediterrà-
nia i a la tasca de l’Institut. D’aquesta manera, l’IEMed es consolida com un 
instrument útil per assolir les finalitats del procés euromediterrani i potenciar 
la dimensió mediterrània de l’acció exterior d’Espanya, Catalunya i Barcelona. 
Un suport que adquireix més sentit encara amb l’horitzó de la presidència 
espanyola de la Unió Europea, que s’inicia el primer semestre de 2010. 

Aquesta és una visió que comparteixen manifestament institucions comuni-
tàries com la Comissió i el Parlament europeus, raó per la qual l’IEMed ha 
volgut enfortir els seus vincles amb la Unió Europea mitjançant actuacions 
i projectes que compten amb la seva participació i el seu suport. És el cas 
de la presentació a Brussel·les de les successives edicions de l’Anuari de 
la Mediterrània als membres del Parlament i la Comissió, juntament amb la 
comissària Benita Ferrero-Waldner, i del finançament europeu de programes 
i línies d’actuació de l’IEMed destinades a fomentar la visibilitat i el coneixe-
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ment mutu entre diversos actors dels països membres de la Unió per la Me-
diterrània.

A partir del seguiment i l’anàlisi dels esdeveniments i processos clau que 
determinen l’agenda euromediterrània, aquest 2008 l’IEMed ha continuat im-
pulsant iniciatives i activitats amb un enfocament multidisciplinari que permet 
l’enriquiment dels diversos actors implicats en les polítiques d’aquest àmbit. 
Una part de la nostra activitat gira entorn de la convocatòria de fòrums de 
debat, com ara seminaris, conferències internacionals i sessions de treball 
d’alt nivell, que han permès aprofundir i reflexionar sobre la realitat de l’espai 
euromediterrani. L’IEMed mobilitza la societat civil com a coordinador de la 
Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh, com a participant del comitè de 
pilotatge de la Plataforma Civil Euromed i amb el seu contacte permanent 
amb institucions de diferents països a través de l’acció en xarxa o d’iniciatives 
puntuals. La programació cultural també ocupa un espai rellevant a la progra-
mació de l’IEMed amb formats diversos com ara exposicions, espectacles i 
concerts dirigits al gran públic, a més de seminaris especialitzats que convo-
quen la comunitat universitària.

La col·laboració i el suport a l’àmbit acadèmic i la recerca és un altre dels ves-
sants de l’Institut Europeu de la Mediterrània, bàsicament mitjançant dues lí-
nies de treball. D’una banda, l’edició de publicacions com ara les col·leccions 
«Papers IEMed» i «Monografies mediterrànies», a més d’altres línies editorials 
que analitzen en profunditat àmbits concrets del panorama euromediterrani. I 
de l’altra, la participació en la iniciativa Centre for Research on the Economies 
of the Mediterranean (CREMed) destinada a impulsar la recerca en matèria 
econòmica a la Mediterrània. Una de les línies de l’Institut Europeu de la Medi-
terrània de foment del coneixement, la recerca i l’estudi és a través del catàleg 
d’edicions de contingut euromediterrani més extens que existeix actualment. 
El catàleg inclou publicacions de referència com ara l’edició anual en cinc 
idiomes de l’Anuari de la Mediterrània, la revista trimestral afkar/ideas i la 
revista d’edició semestral Quaderns de la Mediterrània, a més d’una sèrie de 
títols vinculats a l’actualitat de la xarxa Euromed.
 
La memòria que teniu a les vostres mans és el compendi d’un any intens de 
creixement per a l’IEMed, gràcies a una aposta ferma pel foment del coneixe-
ment mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diversos països, societats 
i cultures mediterrànies i el diàleg entre cultures i civilitzacions.

3. Presentació
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4. IEMed
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4. IEMed

La finalitat última de l’Institut Europeu de la Mediterrània és fomentar les 
actuacions i els projectes que contribueixin al coneixement mutu, l’intercanvi 
i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies, 
així com promoure la construcció progressiva a la Mediterrània d’un espai 
de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i 
civilitzacions. D’aquesta manera es contribueix als objectius fonamentals de 
la política exterior cap a la Mediterrània i de la política euromediterrània de la 
Unió Europea: la Unió per la Mediterrània i la Política Europea de Veïnatge.

En els darrers anys l’IEMed ha dut a terme un esforç important per obtenir el 
reconeixement de les institucions comunitàries i dels països euromediterra-
nis, i s’ha convertit en l’organisme europeu de referència per al seguiment i 
impuls de les relacions d’Europa amb la Mediterrània. Per tal d’aconseguir-
ho, l’Institut desenvolupa un treball conjunt i coordinat amb les adminis-
tracions consorciades i les institucions europees, sense perdre de vista 
l’orientació cap a la societat espanyola, catalana i barcelonina. La doble 
orientació com a think tank i com a divulgador ha definit la seva naturalesa.

Com a think tank, l’IEMed ha articulat les seves línies de treball en tres grans 
àmbits: les polítiques euromediterrànies, la cooperació socioeconòmica i el 
diàleg social i cultural. Les diverses línies de treball s’adapten anualment a 
l’evolució de l’agenda euromediterrània i els seus objectius estratègics, i 
les activitats associades es programen segons diferents formats. En primer 
lloc, els simposis internacionals: fòrums d’actors i experts de primer ordre 
l’objectiu dels quals és realitzar un seguiment de les grans qüestions de 
l’agenda euromediterrània. En segon lloc, seminaris d’experts: espais de re-
flexió de persones implicades i actives en aspectes de l’actualitat de l’àmbit 
euromediterrani. En tercer lloc, tallers o workshops: reunions de treball d’un 
grup reduït de professionals amb responsabilitat en diferents camps, per tal 
de debatre de manera operativa els reptes específics als quals s’enfronta la 
regió euromediterrània i elaborar documents útils d’anàlisi. Els tres formats 
suposen col·laboracions i sinergies amb altres institucions, que en moltes 
ocasions es recullen en publicacions específiques. 

Com a divulgador de la realitat euromediterrània, l’Institut Europeu de la Me-
diterrània impulsa una línia de publicacions en formats diversos. Els temes 
que abraça van des del foment del coneixement d’altres cultures i societats 
fins al debat participatiu sobre aspectes concrets de les polítiques eurome-
diterrànies (fluxos migratoris, perspectives de les relacions amb el Marroc 
o Tunísia, evolució en els països del Sud, etc.). Així, l’IEMed ha consolidat 
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formats divulgatius com ara «Tribuna», «Tribuna Literària» i «Debats de la Me-
diterrània», que consisteixen en conferències i taules rodones que pretenen 
promoure el debat actiu amb el públic assistent.

Pel que fa als seus àmbits d’acció, l’IEMed divideix la seva activitat en les 
categories següents: polítiques euromediterrànies, cooperació socioeconò-
mica, diàleg social i cultural, divulgació mediterrània, cursos, màsters i pu-
blicacions. El primer àmbit, el de les polítiques euromediterrànies, implica 
la col·laboració de l’Institut amb diferents governs, corporacions i instituts 
especialitzats, xarxes d’organitzacions i universitats d’Europa i de la Medi-
terrània. Les línies de treball han aprofundit en les polítiques mediterrànies 
de la UE i dels seus programes regionals mitjançant un seguiment i una re-
flexió estratègics sobre grans temes regionals i nacionals. Això inclou, d’una 
banda, un augment progressiu de la participació de l’IEMed en programes 
regionals i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies 
(EuroMeSCo, Anima, Strademed, la Fundació Anna Lindh i la Plataforma 
Civil EuroMed). I, d’una altra banda, suposa una sinergia més gran amb 
institucions i centres de recerca de primer ordre. Una part substancial dels 
esforços de l’IEMed per promocionar l’Associació Euromediterrània i els 
seus objectius s’ha consagrat a dues qüestions de gran transcendència per 
a Catalunya i per a Espanya: dotar de contingut i visibilitat a la candidatura 
de Barcelona com a seu del Secretariat permanent de la Unió per la Medi-
terrània, i orientar l’activitat desenvolupada ja el 2008 cap a les prioritats de 
la presidència espanyola de la Unió Europea de 2010.

Un aspecte estratègic d’aquesta última línia de treball és l’organització 
del Congrés Mundial WOCMES Barcelona 2010, Congrés Internacional 
d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. La seva tercera edició tin-
drà lloc a Barcelona del 19 al 24 de juliol de 2010 i reunirà investigadors, 
acadèmics, professionals i organitzacions de diversos àmbits que estudien i 
analitzen zones geogràfiques tan àmplies com l’Orient Mitjà, el nord d’Àfrica 
i els estats musulmans de l’Àsia central.  És, per tant, un esdeveniment de 
primera magnitud en el camp acadèmic i específicament de la recerca.

Un segon àmbit d’acció és la cooperació per al desenvolupament so-
cioeconòmic a la Mediterrània i, especialment, del països del Sud. L’eix 
central passa per analitzar les principals tendències mundials i regionals, i 
fomentar la reflexió al voltant de les reformes necessàries per modernitzar 
les economies del Sud amb l’horitzó d’una zona de lliure canvi euromedite-
rrània. L’Institut Europeu de la Mediterrània ha posat un èmfasi especial ja el 
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4. IEMed

2008 en el vincle amb els actors econòmics i socials, les xarxes internacio-
nals d’anàlisi econòmica i els organismes de projecció exterior i de relacions 
socioeconòmiques. En aquest sentit, un exemple clar és la posada en marxa 
del Centre de Recerca sobre les Economies a la Mediterrània (CREMed, 
les seves sigles en anglès) amb seu a Barcelona i l’objectiu del qual és la 
creació d’un espai de recerca d’excel·lència centrat en les economies del 
sud de la Mediterrània, amb atenció especial a la interacció entre l’espai 
mediterrani i la Unió Europea. 

El diàleg social i cultural constitueix el tercer gran àmbit d’acció, que l’IEMed 
aborda a través de l’estudi de les cultures mediterrànies. El 2008 es va ce-
lebrar l’Any Europeu del Diàleg Intercultural i les iniciatives en matèria de 
diàleg social i cultural obeeixen a dos objectius generals: primer, fomentar 
l’acostament i la comprensió entre els pobles d’Europa i la Mediterrània i, 
segon, aprofundir en la sensibilització i mobilització dels actors de la socie-
tat civil. En el primer cas, aquesta finalitat passa per un treball centrat en la 
millora de la percepció recíproca, la promoció dels valors mediterranis i de 
les àrees de convergència cultural, i el reforç de les xarxes i els mecanismes 
euromediterranis de diàleg cultural. És el cas de la Fundació Anna Lindh, la 
xarxa espanyola de la qual està coordinada per l’IEMed. En el segon objec-
tiu es presta una atenció especial als països del Sud, als grups socials més 
sensibles i a les minories, tot fomentant el seu desenvolupament i la seva 
cultura democràtica.  

L’activitat que l’Institut Europeu de la Mediterrània desenvolupa en matèria 
de diàleg social i cultural es complementa amb la promoció de les diferents 
sensibilitats culturals que conviuen a l’espai euromediterrani. El programa 
d’activitats dut a terme durant el 2008 inclou mostres d’art contemporani, 
exposicions, espectacles i actuacions musicals de contingut tant tradicio-
nal com modern. La commemoració el 2008 del naixement de Jaume I ha 
estat l’eix d’una exposició sobre el paper de la Corona d’Aragó a l’espai de 
trobada de la Mediterrània medieval, la seva vinculació amb el diàleg de 
cultures i la tasca dels consolats de mar en la reactivació econòmica de la 
Mediterrània.

Per tal de donar a conèixer la complexa realitat sociocultural, l’evolució po-
lítica i els conflictes que afecten els països de la Mediterrània, l’IEMed des-
envolupa una sèrie de formats de divulgació adreçats a la ciutadania i al 
sector acadèmic. És el cas dels «Debats de la Mediterrània», cicles de con-
ferències monogràfiques sobre aspectes d’especial rellevància de l’agenda 
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euromediterrània. Els Debats reuneixen experts que pronuncien conferèn-
cies magistrals seguides d’un torn de debat públic. Un altre format destacat 
és «Tribuna», consistent en taules rodones, presentacions i conferències 
puntuals sobre diversos aspectes de l’evolució política, econòmica i socio-
cultural de la Mediterrània. Un tercer format és la «Tribuna Literària», que mira 
de transmetre l’intercanvi cultural mitjançant presentacions d’obres clau per 
entendre aspectes significatius de les realitats mediterrànies i fomentar el 
coneixement de la creació literària al sud de la Mediterrània.

Les publicacions són una part essencial de la divulgació que porta a terme 
l’Institut Europeu de la Mediterrània. Les edicions periòdiques són Anuari 
de la Mediterrània, Quaderns de la Mediterrània i afkar/ideas, i els títols 
que apareixen en les col·leccions «Papers.IEMed» i «Monografies medite-
rrànies». L’Anuari de la Mediterrània ofereix anualment les claus polítiques, 
econòmiques, socials i culturals de l’agenda euromediterrània des d’una 
perspectiva plural i amb una àmplia selecció de dades i informacions com-
plementàries. La revista acadèmica Quaderns de la Mediterrània recull la 
reflexió de diversos autors sobre el diàleg intercultural i la realitat de les 
societats mediterrànies centrada en aspectes culturals, antropològics i so-
ciològics d’actualitat. La revista trimestral afkar/ideas pretén aportar idees 
en clau regional per al bon veïnatge entre les dues ribes de la Mediterrània 
occidental. I, d’altra banda, «Papers.IEMed» és una col·lecció monogràfi-
ca de textos elaborats per experts i investigadors a fi d’estudiar qüestions 
centrals de l’agenda euromediterrània. Finalment, la sèrie «Monografies me-
diterrànies» vol aportar al lector una anàlisi curosa de dossiers polítics i 
econòmics específics.

A les publicacions periòdiques se sumen les coedicions de caràcter puntual 
en col·laboració amb diverses editorials i institucions que analitzen diferents 
fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals. El Institut també publica 
catàlegs i edicions il·lustrades que recopilen els continguts més destacats 
de les exposicions que organitza.

En l’àmbit digital, el web corporatiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
recull els projectes realitzats i previstos, i ofereix accés a algunes de les 
seves publicacions pròpies i a articles d’anàlisi, així com al butlletí periòdic, 
la biblioteca, la sala de premsa i el cercador de notícies i activitats.
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Objectius: 
Enfortir l’acció de l’Institut en programes de la Unió Europea. Incrementar la participació en licitacions de la CE. 
Convocar conferències d’alt nivell. Organitzar esdeveniments a països socis mediterranis. Institució de grups 
d’experts associats. Impulsar la societat civil i els actors locals i institucionals en l’agenda de governabilitat. 
Constituir grups d’experts assessors.

5. Activitats

Seminari “Baltic and Mediterranean: Common Future in 
Action, A Euro-Mediterranean Gathering under the Mid-
Night Sun”. 
Tampere, 2 i 3 de juny.
Les regions perifèriques de la UE, riberenques del Bàltic i de la Mediterrà-
nia han sofert importants canvis en les darreres dècades. Independentment 
de les seves particularitats i diferències, han afrontat importants reptes co-
muns. Aquest paral·lelisme posa la base d’una cooperació mútua per posar 
en comú de bones pràctiques i experiències que millorin el seu desenvolu-
pament econòmic, polític i social en el context de la globalització. A més, la 
capacitat de cooperació entre ambdues regions és fonamental per implicar 
la resta dels països europeus en el desenvolupament de les regions ma-
rítimes perifèriques. Un desenvolupament clau per al futur de la UE i del 
seu entorn, definit per la Política Europea de Veïnatge. Per aquesta raó, la 
nova edició del seminari MEDA–Bàltic reprèn la tasca iniciada pel que es 
va celebrar a Barcelona el 2002, centrant-se en els àmbits prioritats en la 
cooperació regional. Un primer àmbit d’anàlisi va ser la cooperació cultural, 
social i política que ha de preveure reptes de primer ordre per a ambdues 
regions, bàsicament derivats de la proximitat als països veïns de la UE. 
Es tracta de les polítiques d’integració i mobilitat, el diàleg i la diversitat 
culturals, els valors comuns a les poblacions autòctones i immigrades o 
la necessitat de polítiques educatives i formatives efectives i eficaces. Un 
segon bloc d’anàlisi va ser la necessitat d’iniciatives en favor de la coopera-
ció científica en innovació i recerca per solucionar problemes regionals. En 
aquest cas, són lasocietat del coneixement, el medi ambient, l’augment de 
la participació ciutadana a partir de les noves tecnologies i la millora dels 
transports i les vies de comunicació. Finalment, s’ aborda la cooperació 
econòmica i empresarial tenint en compte, entre d’altres, fenòmens com 
la deslocalització o les inversions transnacionals, l’aprofitament comú de 
les innovacions, la sostenibilitat dels models econòmics i empresarials en 
termes mediambientals o de gestió dels recursos humans.

5.1. Cooperació
Política i Governabilitat

Seminaris Euromed
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Participants: 
Nuhad Abdallah, professor, Tishreen University, Latàkia, Síria. Nadine 
Hani Abdalla, investigadora, unitat d’estudis euroàrabs, Al Ahram Centre, 
el Caire. Tarik Alani, TAPRI, Universitat de Tampere. Pia Alilonttinen, 
investigadora, Institut Finlandès de Relacions Internacionals, Hèlsinki. Esko 
Antola, director, Centrum Balticum, Turku. Gemma Aubarell, directora 
de programació, IEMed. Ea Blomqvist, doctora, Åbo Akademi Universi-
ty, Turku. Anasse Bouhlal doctor, MEDA Institute, Universitat de Cièn-
cies Aplicades de Tampere. Michele Brondino, professora, Enciclopèdia 
de la Mediterrània, Fossano. Izabella Butenkoolesen, Fòrum Bàltic de 
Desenvolupament, Copenhaguen. Victor Dordio, professor, Dynmed Alen-
tejo, Portugal. Peter Gran, professor, Temple University, Filadèlfia. Yami-
na Guerfi, investigadora, Departament de Ciències polítiques, Universitat 
d’Hèlsinki. Noureddine Harrami, professor, Universitat Moulay Ismail, Me-
knès. Jeanrobert Henry, director de recerca, CNRS/IREMAM/Maison Mé-
diterranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-Provence. Max 
Hogerforster, project manager, Parlament Hanseàtic, Hamburg. Elisabe-
th Johanson, Institut Universitari d’Estudis Europeus, Universitat Autòno-
ma de Barcelona, i col·laboradora IEMed. Anja-Riitta Ketokoski-Rexed, 
ambaixadora, Ministeri d’Afers Exteriors de Finlàndia. Urpo Kivikari, profes-
sor, Paneuropean Institute, Turku. Esa Kokkonen, director, Institut Bàltic 
de Finlàndia, Tampere. Anitta Kynsilehto, TAPRI, Universitat de Tampere. 
Robert Lanquar, director de turisme i desenvolupament, EAMS. Còrdova. 
Markku Lahtinen, Universitat de Ciències Aplicades de Tampere. Pontus 
Lindberg, secretari general, Baltic Sea Chamber of Commerce Associa-
tion (BCCA), Rostock. Tuomo Melasuo, TAPRI, Universitat de Tampere. 
Frank Möller, TAPRI, Universitat de Tampere. Timo P. Nieminen, alcalde 
de Tampere. Ilkka Rentola, conseller del Ministeri d’Afers Exteriors de Fin-
làndia. Fatima Roumate, doctora, Marràqueix. Abdelhak Saaf, investi-
gador, CERSS Rabat. Belgat Saci, doctor, Universitat de Mostaganem, 
Algèria. Veronica Shenshin, doctora, Aleksanteri Institute, Hèlsinki. Frej 
Stambouli, professor, Universitat de Tunis. Ridha Tlili, Liaisons Méditerra-
néennes, Tunis. Krista Varantola, rectora, Universitat de Tampere. Risto 
Veltheim, ambaixador per a afers euromediterranis de Finlàndia. Helena 
Zimmerdahl Torgerson, directora de comunicació, Fòrum Bàltic de Des-
envolupament, Copenhaguen-

En col·laboració amb: 
Tampere Peace Research Institute de la Universitat Politècnica de 
Ciències Aplicades de Tampere i la Fundació Anna Lindh
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Jornada “Turquia, Catalunya i Europa”. Barcelona, 
26 de juny
En un moment clau en les relacions d’aquest país amb la Unió Europea, 
Turquia constitueix una potència demogràfica, econòmica i estratègica 
de primera magnitud, alhora que aspira a representar un paper clau en 
el context internacional. El dossier europeu d’ampliació i la dinàmica 
del mateix model social i polític turc han marcat el creixent interès i 
l’atenció que Turquia ha rebut per part d’Europa en aquest darrer pe-
ríode. La potencialitat i el dinamisme de la seva economia —a més de la 
seva condició eminentment mediterrània— fan que sigui un dels països 
imprescindibles a seguir per l’agenda de les relacions internacionals a 
Catalunya i Espanya. Amb aquesta jornada es vol donar a conèixer als 
sectors empresarials, econòmics i socials catalans i a la societat civil 
la importància de Turquia per a Catalunya. La presència d’experts, polí-
tics i empresaris turcs durant la jornada afavoreix el mutu coneixement 
d’ambdues societats i, sobretot, posa en comú agendes d’interès mutu 
amb l’objectiu d’afavorir col·laboracions i sinergies futures.
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Participants: 
Yuksel Akca, adjunt al director general de la Subsecretaria de Comerç 
Exterior de Turquia. Martí Anglada, director de la secció d’internacional, 
Televisió de Catalunya. Omer Bolat, expresident de la MUSIAD. Josep-
Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya. Ahmet 
O. Evin, fundador i degà. Istanbul Policy Center, Universitat Sabanci, Is-
tanbul. Senén Florensa, director general, IEMed. Ülker Güzel, adjunta al 
ministre d’Estat de Comerç Exterior de Turquia. Josep Huguet, conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. Serdar Koc-
turk, president de la Unió d’Exportadors d’Acer i Ferro d’Istanbul (IMMIB). 
Zergun Koruturk, ambaixadora, subsecretària d’Afers Europeus, Turquia. 
Maria do Carmo Marques-Pinto de Dalmau, secretària general, Patro-
nat Catalunya-Món. Antoni Matabosch, president, Fundació Joan Mara-
gall. Fernando Nogales, subdirector general d’Europa Occidental, MAEC. 
Josep M. Pujol, president, FICOSA. Francesc Sánchez Sánchez, direc-
tor, Autoritat Portuària de Tarragona. Joan Tugores, professor d’economia 
política, Universitat de Barcelona. Miquel Valls, president, Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Yasar Yakis, membre del 
Parlament turc. 

Organitzadors: 
IEMed, Patronat Catalunya–Món i Cambra de Comerç de Barcelo-
na. Amb la col·laboració de: Istanbul Policy Centre, Universitat Sa-
banci, Ministeri de Comerç Exterior de Turquia, ACC1Ó i Fundació 
Joan Maragall
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

II Seminari “Albania and the Barcelona Process: Union for 
the Mediterranean. Challenges and opportunities”. 
Tirana, del 17 al 19 de setembre
Aquest seminari forma part de l’objectiu dels ministeris albanesos d’Afers 
Exteriors i d’Integració Europea de capacitar un grup d’experts en el co-
neixement de l’Associació Euromediterrània, la seva evolució i les seves 
institucions. La iniciativa està relacionada amb la recent incorporació 
d’Albània a l’Associació Euromediterrània el mes de novembre de 2007. 
A través de conferències temàtiques sobre les diverses institucions de 
l’Associació Euromediterrània, el seminari aplega decisors i gestors pú-
blics albanesos i creadors d’opinió pública, la tasca dels quals està 
directament lligada a l’àmbit de les relacions euromediterrànies.
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Participants: 
Mimoza Ahmeti, escriptora. Javier Albarracín, responsable de coope-
ració socioeconòmica, IEMed. Andrea Amato, president, Instituto per il 
Mediterraneo, IMED, Roma. Lulëzim Basha, ministre d’Afers Exteriors 
d’Albània. Sali Berisha, primer ministre d’Albània. Eno Bozdo, viceminis-
tre d’Economia, Comerç i Energia d’Albània. Diana Çuli, escriptora. Mary-
se Daviet, ambaixadora de França a Albània. Senén Florensa, director 
general, IEMed. Martí Grau, membre del Parlament Europeu i de la Dele-
gació del Parlament Europeu a l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània. 
Stéphanie Horel, coordinadora executiva del programa euromediterrani 
de formació per a l’administració pública, Institut Europeu de l’Administració 
Pública – Antena de Barcelona. Ferit Hoxha, secretari general i coordina-
dor nacional d’Afers Euromediterranis, Ministeri d’Afers Exteriors d’Albània. 
Helmuth Lohan, ambaixador, cap de la Delegació de la Comissió Europea 
a Albània. Azzam Mahjoub, professor d’economia, Universitat el Manar, 
Tunis. Manuel Montobbio, ambaixador d’Espanya a Albània.  Amir Kasra 
Mir Motahari, Unitat Euromed, DG RELEX, Comissió Europea. Besnik 
Bajram Mustafaj, escriptor i exministre d’Afers Exteriors d’Albània. José 
Luis Pardo, subdirector general d’Afers Generals de la Unió Europea, 
MAEC. Jordi Pedret, membre del Parlament Europeu i de la Delegació del 
Parlament Europeu a l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània. Ferdi-
nand Pone, viceministre d’Interior d’Albània. Baltasar Porcel, escriptor. 
M. Àngels Roque, directora d’estudis de cultures mediterrànies i de Qua-
derns de la Mediterrània, IEMed. Pau Solanilla, vocal assessor, Secretaria 
d’Estat per a la Unió Europea, MAEC. Jozefina Çoba Topalli, presidenta 
del Parlament albanès. Veronika Tóth, coordinadora de la xarxa hongaresa 
de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh, Ministeri de Cultura d’Hongria. 
Edmond Tupe, escriptor. 

En col·laboració amb: 
MAEC, AECID, Ambaixada d’Espanya a Albània i Ministeri d’Afers 
Exteriors d’Albània
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Cicle de conferències “The New Mediterranean”. 
Nova York, 21, 22 i 23 de setembre
Cicle divulgatiu per donar a conèixer el Procés de Barcelona i les princi-
pals claus de l’Associació Euromediterrània entre el públic nord-americà, 
des del punt de vista espanyol i català. En essència, es presenta la pros-
pectiva del projecte euromediterrani centrada en la iniciativa d’Unió per 
la Mediterrània. El seminari també presta atenció a l’important paper de 
les comunitats musulmanes a Europa, les diverses polítiques públiques 
que es duen a terme en matèria d’integració, les relacions euroàrabs i 
la importància del diàleg intercultural per al futur de l’Associació Euro-
mediterrània.
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Participants: 
Hassan Abouyoub, ambaixador del Regne del Marroc. Gemma Auba-
rell, directora de programació, IEMed. John Brademas, president emèrit, 
NYU, President, King Juan Carlos I of Spain Foundation of NYU. Charles 
F. Dunbar, Department de Relacions Internacionals, Universitat de Boston. 
Jean-Pierre Filiu, professor associat, SCIENCES-PO, París i professor 
visitant a la Universitat de Georgetown. Senén Florensa, director general, 
IEMed. Zergun Koruturk, ambaixadora i vicesecretària per a Afers Euro-
peus de Turquia. Sylvia Maier, professora de ciència política, CEMS, NYU. 
Mary Ann Newman, directora, The Catalan Center at New York Universi-
ty. Farah Pandith, consellera, Bureau of European and Eurasian Affairs, 
Department d’Estat dels EUA. Josep Piqué, exministre d’Afers Exteriors 
d’Espanya. Sebastián Royo, degà, College of Arts and Sciences, profes-
sor associat, Suffolk University, Boston. Fidel Sendagorta, director gene-
ral de Política Exterior per a la Mediterrània, Magreb i Orient Mitjà. Martin 
Schain, professor, Department de Ciència Política, NYU. Álvaro de Vas-
concelos, director, European Institute for Security Studies (EUISS). Ri-
card Zapata-Barrero, Departament de Ciència Política, Universitat Pom-
peu Fabra. 

En col·laboració amb: 
Catalan Centre de la Universitat de Nova York
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Sessió “Àsia a la Mediterrània: nous ponts a través del 
Magreb”. Barcelona 29 d’octubre. En el marc del “V Diàleg 
Orient–Occident: nous actors, noves dinàmiques” orga-
nitzat per Casa Àsia.
Barcelona, 28 i 29 d’octubre 
Des del 2004, el Diàleg Orient-Occident convida anualment un grup de 
polítics, entre els quals hi ha antics caps d’Estat i de govern, destacats 
experts internacionals, intel·lectuals, representants d’organitzacions no 
governamentals i de la societat civil d’Orient i d’Occident, per debatre 
sobre els problemes i desafiaments locals i globals. D’aquesta manera 
s’aporten solucions concretes a aquells reptes que estan transformant 
amb més força el sistema internacional. Aquesta iniciativa s’inscriu en-
guany en les accions de l’Any europeu del diàleg intercultural i del Pla 
Nacional d’Acció per a l’Aliança de Civilitzacions. La taula rodona orga-
nitzada per l’IEMed té com a objectiu revisar de quina manera el nord 
d’Àfrica pot esdevenir un escenari idoni en el foment de les relacions 
Orient–Occident, en tant que actor que compta amb una implicació 
econòmica creixent en ambdues regions.

Participants: 
Christopher Alden, professor de relacions internacionals, London School 
of Economics, Regne Unit. Li Anshan, professor, School of International 
Studies, Universitat de Pekín. Senén Florensa, director general, IEMed. 
Ridha Kéfi, redactor en cap de L’Expréssion i exredactor en cap de Jeune 
Afrique – L’intelligent, Tunísia. 

En col·laboració amb: 
Casa Àsia
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Sessió de treball “Polítiques migratòries a Israel i la UE”. 
Barcelona, 25 i 26 de febrer 
L’IEMed acull la reunió de treball d’experts del Centre for the Study 
of the European Politics and Society (CSEPS) de la Universitat Ben 
Gurion del Negev sobre el projecte d’anàlisi comparada entre la immi-
gració a Espanya i a la UE i a Israel. L’estudi aprofundeix en la capaci-
tat d’adaptabilitat als fluxos migratoris de les diferents legislacions, els 
models d’assistència sanitària i els models d’integració i gestió de la 
multiculturalitat. 

Seminaris i workshops sobre polítiques mediterrànies

Participants: 
Xavier Aragall, responsable del programa migracions, IEMed. Na'ama 
Carmi, professora adjunta, Facultat de Dret, Universitat d’Haifa. Michal 
Eskenazi, coordinadora de programes, Centre for the Study of European 
Politics and Society, Universitat Ben Gurion del Negev, Beer-Sheva. Dani 
Filc, professor associat, Universitat Ben Gurion del Negev, Beer-Sheva. 
Senén Florensa, director general, IEMed. Adriana Kemp, professora as-
sociada, Departament de Sociologia i Antropologia, Universitat de Tel Aviv, 
investigadora, Van Leer Institute, Jerusalem. Kàtia Lurbe i Puerto, inves-
tigadora del grup de recerca sobre immigració i estudis ètnics, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Francisco Javier Moreno Fuentes, Institut de 
Polítiques Públiques, CSIC, Madrid. David Moya, professor de dret cons-
titucional, Universitat de Barcelona. Ricard Zapata-Barrero, professor as-
sociat Universitat Pompeu Fabra. 

En col·laboració amb: 
Universitat del Negev - Ben Gurion, Israel
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Participants: 
Aboulas Ahmido, Universitat Abdelmalek-Essaadi, Marroc. Mohamed 
Amrani Boukhoubza, Universitat Abdelmalek-Essaadi, Marroc. Mus-
tapha Ben Letaief, Facultat de Dret, Universitat de Tunis. Jean-Philippe 
Bras, Institut d'Études de l'Islam et des Sociétés du Monde musulman. 
Juan Cano Bueso, president, Consejo Consultivo de Andalucía. Jardane 
Driss, Universitat Abdelmalek-Essaadi, Marroc. Amina El Messaudi, Uni-
versitat de Rabat. José Joaquín Fernández Alles, Universitat de Cadis. 
Silvio Gambino, Universitat de Calàbria. Víctor Luis Gutiérrez, Univer-
sitat de Jaén. Gérard Marcou, Universitat de París I. Nicola Mazzacuva, 
Universitat de Bolonya. Yahia Mohamed, Universitat Abdelmalek-Essaadi, 
Marroc. Luca Mezzetti, Universitat de Bolonya. David Moya, Universitat 
de Barcelona. Antonio Porras Nadales, Universitat de Sevilla. Miguel 
Revenga, Universitat de Cadis. Gerardo Ruiz-Rico, Universitat de Jaén. 
Juan José Ruiz Ruiz, Universitat de Jaén. Roberto Scarciglia, Universi-
tat de Trieste.

En col·laboració amb: 
Universitats de Jaén, Tànger i Agdal – Mohamed V, Centre for Cons-
titutional Studies and Democratic Development CCSDD (universi-
tats de Bolonya i Baltimore-John Hopkins), Fundación Tres Cultu-
ras, Instituto Cervantes de Tànger i Institut de Dret Públic de la 
Universitat de Barcelona

Curs “Desenvolupament democràtic i reforma política”. 
Tànger, de l’11 al 13 de juny
Curs de la Universitat d’Estiu de Tànger que busca aprofundir en 
l’evolució i els nous sistemes de garanties de la protecció dels drets 
de la persona en l’àmbit de la diversitat multicultural a la Mediterrània. 
Amb un programa de sessions integrat per juristes magrebins i euro-
peus, el curs aporta una revisió dels sistemes constitucionals des d’una 
aproximació a la natura de les institucions i els processos administratius 
a Tunísia, el Marroc, Itàlia, Espanya i França. Aquesta aproximació es 
realitza tenint en compte qüestions com ara la protecció dels drets fo-
namentals en el dret penal, la protecció als menors immigrants, la figura 
dels síndics de greuges, les garanties dels drets ciutadans i la tutela 
administrativa, entre d’altres.
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Jornades “Immigració i desenvolupament”. 
Barcelona, 17 i 18 de juny
El propòsit d’aquestes jornades és debatre el document de base pel 
Pla Nacional d’Immigració per compartir les millors experiències d’ajuda 
als països emissors, com ara els programes de codesenvolupament, les 
migracions circulars, la gestió dels fluxos de remeses o l’afavoriment de 
la bancarització dels països emissors, els crèdits hipotecaris o les seves 
empreses transnacionals. 

Participants: 
Maria Alegre, CAF - Comunitats Autofinançades. Oriol Amorós, secretari 
per a la Immigració, Generalitat de Catalunya. Xavier Aragall, responsable 
del programa migracions, IEMed. Julián Artacho, Fons Català de Coopera-
ció. Joaquim Beltran, Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Abdelouahab Boudhane, director Atti-
jariwafa Bank. Oficina de Representació a Espanya. Carme Coll, directora 
de l'àrea de cooperació i governabilitat, IEMed. Juan Dalmau, Asociación 
Nacional de Empresas de Envío de Dinero (Anaed). Andreu Felip, director 
de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Senén Floren-
sa, director general, IEMed. Juan Garibi, director de desenvolupament del 
Projecte Fiare. Rafael Grasa, secretari general de la UAB i coordinador 
del procés d'elaboració de la proposta. Sergi Jiménez-Martín, professor 
del Departament d'Economia, Universitat Pompeu Fabra. David Minoves, 
director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària. 
Pilar Molina, Federació Catalana d'ONGD. Íñigo Moré, Remesas.org. 
Aurelia Ramírez, gerent de la Cambra de Comerç de Perú a Espanya. 
Montserrat Rodríguez, Fundació Pagesos Solidaris. Lluís Romeu, La 
Caixa. Isidre Sala, gerent de l'àrea de cooperació internacional d'ACC1Ó 
Cidem|Copca. Amadour Bocar Sam, Associació de Senegalesos. Fe-
rran Sicart, director general de política financera i assegurances, Depar-
tament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. Marta Torras, 
Fundació Un Sol Món.

En col·laboració amb: 
Secretaria per a la Immigració i Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

Autor: secretaria per a la Immigració
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Participants: 
Jesús Albert, investigador del TEIM, Universidad Autónoma de Madrid. Ma-
ría Dolores Algora Weber, professora d’història contemporània, Universidad 
San Pablo CEU. Haizam Amirah Fernández, investigador principal de l’àrea 
mediterrània i món àrab, Real Instituto Elcano, professor d’estudis àrabs, Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Gemma Aubarell, directora de programació, 
IEMed. Ángel Bermúdez, Observatori IEMedObs, IEMed. Dolors Bramon, 
professora del Departament de Filologia Semítica, Universitat de Barcelona. 
Máximo Cajal, ambaixador i representant d’Espanya per a l’Aliança de civilit-
zacions. Emilio Cassinello, ambaixador, director general del Centro Interna-
cional de Toledo para la Paz. Laura Feliu, professora de relacions internacio-
nals, Universitat Autònoma de Barcelona. Irene Fernández, investigadora del 
Departament de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Universi-
dad Complutense de Madrid. Senén Florensa, ambaixador, director general, 
IEMed. Richard Gillespie, professor de ciència política i catedràtic, Univer-
sitat de Liverpool. Josep Giralt, director d’activitats culturals, IEMed. Irene 
González, investigadora de l’àrea d’estudis àrabs i islàmics, Universidad de 
Castilla - La Mancha. Miguel Hernando de Larramendi, investigador del 
TEIM i professor d’història del món àrab contemporani, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha. Montserrat Huguet, vicedegana d’humanitats i professora 
d’història contemporània, Universidad Carlos III de Madrid. Álvaro Iranzo, di-
rector general de Política Exterior per a la Mediterrània, el Magreb i el Pròxim 
Orient, MAEC. Martin Jerch, investigador del TEIM i del Departament d’Anàlisi 
econòmica, Teoria i Història econòmiques, Universidad Autónoma de Madrid. 

Workshop “Les relacions d’Espanya amb la Mediterrània i 
el món àrab-musulmà: una perspectiva històrica”. 
Barcelona, 18 i 19 de juny
Aquest taller dirigit per Bernabé López i Miguel Hernando de Larra-
mendi esdevé el balanç final del projecte d’investigació “Estructura y 
coyuntura en las relaciones de España con los países árabes e islámi-
cos 1939/2008” i reuneix els investigadors del projecte amb especia-
listes, experts i actors de les relacions entre Espanya i els països àrab-
musulmans. La intenció és fer un balanç d’aquestes relacions durant el 
període que va des del 1939 fins a l’actualitat. El col·loqui s’organitza 
a partir de quatre panells temàtics corresponents a quatre etapes his-
tòriques: la postguerra, l’aïllament internacional i el protectorat marroquí 
(1939-1956); la descolonització, “desarrollismo” i vincles econòmics 
(1956-1975); equilibris magrebins: nou marc europeu i establiment de 
relacions amb Israel (1975-1995); i el procés mediterrani, la política 
vers l’Àsia musulmana i l’Aliança de Civilitzacions (1995–2008).
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Elisabeth Johansson-Nogués, investigadora, Institut Universitari d'Estudis 
Europeus (IUEE), Universitat Autònoma de Barcelona. Bernabé López,  di-
rector del TEIM i professor del Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics i Estudis 
Orientals, Universidad Autónoma de Madrid. Alejandro Lorca, catedràtic del 
Departament d’Anàlisi Econòmica, Teoria Econòmica i Història Econòmica, Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Aurèlia Mañé, professora del Departament de 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, Universitat de Barcelona. 
Eloy Martín, professor d’història moderna, Universitat Pompeu Fabra. Iván 
Martín, investigador associat, Instituto Complutense de Estudios Internacio-
nales. Laia Mestres, analista, Fundació CIDOB. Víctor Morales, professor 
d’història contemporània, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Aldo Olcese, membre del Comitè Averroes i president de la Fundación de 
Estudios Financieros. Joaquín Ortega, ambaixador. Rosa Pardo, professora 
d’història contemporània, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Car-
men Rodríguez, investigadora del TEIM i del Departament d’Estudis Àrabs i 
Islàmics i Estudis Orientals, Universidad Autónoma de Madrid. Maria-Àngels 
Roque, antropòloga i directora de l’àrea d’estudis de cultures mediterrànies, 
IEMed. Waleed Saleh Alkhalifa, professor del Departament d’Estudis Àrabs 
i Islàmics i Estudis Orientals, Universidad Autónoma de Madrid. Eduard So-
ler, coordinador del programa mediterrani, Fundació CIDOB. Ángela Suárez, 
investigadora del TEIM i del Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics i Estudis 
Orientals, Universidad Autónoma de Madrid. Laurence Thieux, Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Madrid. Ridha Tlili, professor 
d’història moderna i contemporània, Universitat de Tunis, director de recerca, 
Institut Nacional del Patrimoni de Tunísia. Carmen Uriarte, professora del De-
partament de Lingüística i Estudis Bascos, Universitat del País Basc. Alejan-
dro del Valle, catedràtic de dret internacional públic, vicerector de relacions 
internacionals i cooperació, Universitat de Cadis. Jorge Dezcallar, ambaixa-
dor, secretari general del Consell Estratègic Internacional de Repsol YPF. Jordi 
Vaquer, coordinador del programa Europa, Fundació CIDOB. Lurdes Vidal, 
responsable del programa món àrab i redactora d’afkar/ideas, IEMed. Pere 
Vilanova, professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política, 
Universitat de Barcelona. Juan Bautista Vilar, catedràtic d’història contem-
porània, Universitat de Múrcia. Ramón Villanueva Etcheverría, ambaixador. 
Juan Vintró, director del Departament de Dret Constitucional i Ciència Polí-
tica, Universitat de Barcelona. Concepción Ybarra, professora d’història del 
món contemporani, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

En col·laboració amb: 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, TEIM (Universidad 
Autónoma de Madrid) i Universidad de Castilla-La Mancha
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Workshop “Europa – Mediterrània: un projecte en cons-
trucció”. 
Barcelona, 10 i 11 d’octubre
Taller prospectiu adreçat a experts i decisors polítics de l’àrea medite-
rrània que, a través de tres sessions, realitza un balanç de l’evolució de 
l’Associació Euromediterrània des del seu sorgiment amb la Declaració 
de Barcelona fins a les perspectives més immediates de la Unió per la 
Mediterrània en l’horitzó 2010. També analitza l’estat de les reformes 
que s’estan emprenent en els àmbits econòmic, polític i social en els 
horitzons a curt i mig termini (2010 i 2015) i finalment planteja un debat 
al voltant del pla de treball “Barcelona 2010”.

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Participants: 
Hassan Abouyoub, ambaixador itinerant del Regne del Marroc. Jorge de 
la Caballería, cap de la Unitat de Programes Multipaïsos, EuropeAid Coo-
peration Office, Comissió Europea. Nejib Chebbi, Partit Democràtic Pro-
gressista de Tunísia. Abdelkrim Dahmen, Moviment de la Societat per la Pau 
d’Algèria. Senén Florensa, director general, IEMed. Francesc Granell, 
catedràtic d'organització econòmica internacional, Universitat de Barcelo-
na. Jacques Hutzinger, ambaixador francès en missió especial per a la 
Mediterrània. Larabi Jaidi, president de la Fundació Abderrahim Bouabid i 
catedràtic d’economia de la Universitat Mohammed V, Rabat. Azzam Ma-
hjoub, professor d’economia. Universitat el Manar, Tunis. Iván Martín, in-
vestigador, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Henry Mar-
ty-Gauquié, director, oficina a París del Banc Europeu d’Inversions. Juan 
Prat, ambaixador d’Espanya als Països Baixos i exambaixador d’Espanya 
per a Afers Euromediterranis. Alexander Slaby, ambaixador de la Repúbli-
ca Txeca, responsable d’afers de l’Associació Euromediterrània. Álvaro de 
Vasconcelos, director de l’Institut d’Estudis de Seguretat.
 
En col·laboració amb: 
Institute for Security Studies, EUISS
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II European Forum “Cyprus: “Cyprus without water? 
Cyprus without oil? One Island, Two Converging Challen-
ges for its Future”. 
Barcelona, 14 i 15 de novembre
L’European Forum Cyprus és una iniciativa conjunta del Consell 
d’Europa i la Comissió Europea que posa en contacte diferents joves 
actors i decisors de la política, els mitjans de comunicació o la societat 
civil de les dues comunitats de Xipre, la grega i la turcoxipriota. La vo-
luntat és esdevenir un espai de trobada i de diàleg estable per trobar 
solucions de consens a les problemàtiques comunes d’ambdues comu-
nitats. Per contribuir a aquesta iniciativa que treballa també per l’èxit de 
les negociacions entre les dues comunitats xipriotes, l’IEMed acull la 
segona edició d’aquest fòrum que enguany se centra en una de les pro-
blemàtiques cabdals que afronta Xipre i que també afecta Catalunya i el 
conjunt d’Espanya: la necessitat d’assegurar recursos primordials com 
són l’aigua i el petroli i els reptes que planteja una gestió responsable i 
consensuada per tal d’evitar-ne el desabastiment o l’exhauriment. 

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Participants: 
Davide Bixio, membre de la task force per a la comunitat turcoxipriota, 
Comissió Europea. David Bondia, director, Institut de Drets Humans de 
Catalunya i professor de dret internacional públic, UB. Anthi Dionissia 
Brouma, SOAS, Universitat de Londres i GWP-Med, Atenes. Christos 
Christophides, secretari general, EDON. Mehmet Çalar, representant de 
la comunitat turcoxipriota a la PACE. Marwa Daoudy, Institut des Hautes 
Études Internationales et du Développement, Ginebra. Senén Florensa, 
director general, IEMed. Aurélie Haug, direcció de cooperació i assesso-
rament polítics, Consell d’Europa. Lacovos Iacovides, expert en recursos 
hídrics, IACO Environmental and Water Consultants Ltd, Nicòsia. Manfred 
A. Lange, director, Energy, Environment and Water Research Center, the 
Cyprus Institute i Institut de Geofísica, Universitat de Münster. Claudia Lu-
ciani, directora de cooperació i assessorament polítics, Consell d’Europa. 
Uwe Muller, assessor, direcció de cooperació i assessorament polítics, 
Consell d’Europa. Serap Öztürk, enginyer civil, Nicòsia. Esther Suárez, 
enginyera, servei d’aigüa de l’Ajuntament de Barcelona. 

En col·laboració amb: 
European Forum Cyprus, Comissió Europea, Consell d’Europa i 
Ajuntament de Barcelona.
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Observatori Unió Europea - Turquia. 
Berlín, 5 i 6 de desembre
L’Institut Europeu de la Mediterrània col·labora en l’organització 
d’aquesta trobada a Berlín, que vol establir un debat contrastat sobre 
el procés d’adhesió de Turquia a la UE, i el paper que aquest país pot 
representar en l’àmbit regional des d’una perspectiva europea. Aquesta 
iniciativa es va iniciar l’any 1994 i tracta l’evolució de les relacions entre 
Turquia i la UE en el context del procés d’adhesió. En aquesta ocasió 
la primera sessió temàtica que orienta els debats aborda el desenvolu-
pament de la política interior turca parant atenció al desenvolupament 
constitucional i les decisions del Tribunal Constitucional, el respecte 
per la separació de poders, les eleccions municipals del 2009, el paper 
de la presidència de la República i els reptes que afronta l’economia 
turca en un context de crisi global. Les sessions dedicades al procés 
d’adhesió continuen la tasca d’identificació dels factors que conformen 
la percepció que existeix als estats membres sobre la societat turca 
i les seves elits polítiques, les implicacions polítiques, econòmiques i 
culturals de l’adhesió de Turquia i un exercici de prospectiva sobre una 
Unió Europea amb Turquia i sense. A més, es fa un balanç del procés 
d’adhesió actualitzat amb els nous esdeveniments: el nou programa na-
cional i l’examen del National Report on Turkey 2008 elaborat per la 
Comissió Europea. El seminari compta també amb una sessió específi-
ca que aborda una temàtica cabdal en el procés d’adhesió que afecta 
les relacions de Turquia amb la UE i, més concretament, amb dos estats 
membres: la qüestió xipriota i les claus de la seva resolució i la reunifi-
cació de l’illa. Finalment, s’inclou una sessió per analitzar l’impacte de 
la crisi al Mar Negre en les relacions transatlàntiques i en les polítiques 
europees d’ampliació i seguretat. S’estudia el paper que Turquia pot te-
nir en aquests àmbits com a potència regional i peça clau en l’estabilitat 
de les relacions entre Orient i Occident, les relacions amb Rússia i la 
seguretat energètica.

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Participants: 
Ahmet Acet, ambaixador de Turquia a Alemanya. Cengiz Aktar, director, 
oficina europea, Bahcesehir University, Istanbul. Javier Albarracín, res-
ponsable del programa de cooperació socioeconòmica, IEMed. Mustafa 
Aydin, professor, TOBB University of Economics and Technology, Ankara. 
Peter Balazs, professor, Universitat Centreeuropea i director del Centre 
per a Estudis sobre l’Ampliació, Budapest. Erhard Busek, exvicecanceller 
d’Àustria, president d’IDM, Viena. Oguz Demiralp, secretari general per a 
Afers de la Unió Europea, Turquia. Hakan Emsgard, subdirector general, 
Ministeri d’Afers Exteriors de Suècia. Atila Eralp, director, Centre per a 
Estudis Europeus, Universitat Tècnica d’Orient Mitjà, Ankara. Nilgün Ari-
san Eralp, director del programa nacional, Secretaria General per a Afers 
de la Unió Europea, Turquia. Kutlay Erk, assessor del president Mehmet 
Ali Talat, TRNC. Ahmet Evin, membre del consell executiu de l’Istanbul 
Policy Centre i professor, Universitat Sabanci. Joshka Fischer, exministre 
d’Afers Exteriors d’Alemanya i vicecanceller. Michel Foucher, exambaixa-
dor de França a Letònia i professor a l’École Normale Supérieure, París. 
Alexander Graf Lambsdorff, membre del Parlament Europeu. Francesc 
Granell, professor d’economia, Universitat de Barcelona, col·laborador de 
l’IEMed, antic membre del procés d’adhesió de Finlàndia a la UE. Suat 
Kiniklioglu, membre de l’Assemblea Nacional de Turquia. Heinz Kramer, 
Stiftung of Wissenshaft und Politik, Berlín. Ian O. Lesser, senior transatlan-
tic fellow, German Marshall Fund of the United States. Meltem Müftüler-
Baç, professor, Universitat Sabanci, Istanbul. Cem Özdemir, membre del 
Parlament Europeu, copresident del Partit Verd. Marc Pierini, Cap de la 
Delegació de la Comissió Europea a Turquia. Albert Rohan, The Indepen-
dent Commission on Turkey. Philippos Savvides, analista en relacions 
internacionals, expert en Xipre, Departament de Relacions Internacionals, 
PASOK, Grècia. Stephen Szabo, director executiu, The Transatlantic Aca-
demy. Norbert Walter, economista, Deutsche Bank, Frankfurt. 

En col·laboració amb: 
Istanbul Policy Centre (Universitat Sabanci d’Istanbul)
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Projecte “Femmes: Avoir 20 ans en Méditerranée”. Reunió 
de redacció. Barcelona, 5 de febrer i taula rodona “Visibi-
litat i representació de les dones als mitjans de comuni-
cació”, amb motiu del llançament del projecte. Barcelona 
6 de febrer
«Femmes: avoir 20 ans en Méditerranée» és un projecte d’estudi sobre 
les joves dones mediterrànies d’Algèria, el Marroc, Egipte, el Líban, Tur-
quia, Itàlia, França i Espanya realitzat per dones periodistes (xarxa de 
dones periodistes de Babelmed, afkar/ideas, Bianet i L’Orient le Jour). 
L’objectiu és traçar un perfil de les joves habitants d’ambdues ribes de 
la Mediterrània a través d’una sèrie d’iniciatives entre les quals desta-
ca la publicació de diversos estudis periodístics a partir d’una primera 
reunió de redacció a Barcelona el 5 de febrer i una taula rodona amb 
títol “Visibilitat i representació de les dones als mitjans de comunica-
ció”. Aquests estudis tracten les similituds i diferències de les dones 
d’aquests països, les seves aspiracions, les diverses realitats en què 
viuen, els seus contextos socioculturals i en quin grau s’hi veuen con-
dicionades, les diferents actituds davant qüestions com la feminitat, el 
matrimoni, la maternitat, i com tots aquests aspectes varien o no entre 
generacions. Els continguts d’aquests estudis es publiquen al web de 
Babelmed i a les publicacions afkar/ideas, Bianet i L’Orient le Jour.

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Participants: 
Sahar El Attar, cap de la secció d’economia, L’Orient le Jour, Líban. Ge-
mma Aubarell, directora de programació, IEMed. Stefanella Campana, 
responsable del programa Media de l’Institut Euromediterrani Nord-Oest 
Parallelli. Carme Coll, directora de cooperació i governabilitat, IEMed. 
Catherine Cornet, coordinadora, Babelmed. Itàlia. Nathalie Galésne, 
directora, Babelmed, Itàlia. Naela Khalil, periodista, Palestina. Ghania 
Khelifi, redactora, Le Midi, Algèria. Nadia Khoury-Dagher, periodista, 
França. Nadire Mater, directora, Bianet, Turquia. Eman Shaban Mor-
si, periodista col·laboradora al Daily Star Egypt i membre del Fòrum de la 
Memòria Femenina, Egipte. Maria-Àngels Roque, directora d’estudis de 
cultures mediterrànies, IEMed. Kenza Sefrioui, cap de cultura al Journal 
Hebdomadaire, Marroc. Lurdes Vidal, responsable del programa món àrab 
i redactora d’afkar/ideas.

En col·laboració amb: 
Babelmed
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Els reptes humanitaris a la Mediterrània. 
Barcelona, 9 d’abril
L’IEMed acull aquesta conferència-debat sobre les necessitats humani-
tàries que, en diferents mesures, es troben avui als països de la Medite-
rrània: per exemple, les migracions i les seves conseqüències, el canvi 
climàtic i la desertització o el diàleg i el respecte pels drets humans. 
Tots aquests són temes que el nou Centre per a la Cooperació a la 
Mediterrània de Creu Roja, presentat amb motiu d’aquesta conferència, 
aborda a través de les seves iniciatives i activitats.

Participants: 
Gemma Aubarell, directora de programació, IEMed. Rafael Grasa, pro-
fessor de relacions internacionals i secretari general de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Juan Manuel Suárez del Toro, president de la 
Federació Internacional de Societats de Creu Roja i Mitja Lluna Roja. 

En col·laboració amb: 
Centre per a la Cooperació a la Mediterrània de Creu Roja Espanyola

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Taller temàtic “Enfortir els partenariats a través de 
l’enfocament territorial del desenvolupament en l’àmbit 
del codesenvolupament i de les migracions”.
Tànger, 13 de maig. 

II Convenció Internacional per un enfocament territorial 
del desenvolupament. Organitzat pel PNUD, el Ministeri 
d’Interior del Marroc, la Regió Tànger-Tetuan, la CRPM, la 
Regió de Provença-Alps-Côte d’Azur i FOGAR. 
Tànger, del 12 al 14 de maig 
Taller temàtic sobre la dimensió del codesenvolupament en els progra-
mes de cooperació al desenvolupament a partir de l’experiència Cata-
lunya-Marroc per promoure el contacte i el treball conjunt dels agents 
de la cooperació catalana, de l’entorn municipal, dels organismes de 
defensa dels drets humans i de les associacions d’immigrants. En la 
sessió es debaten i s’exposen experiències pràctiques impulsades per 
algunes organitzacions de la cooperació catalana.

Participants: 
Xavier Aragall, responsable del programa migracions, IEMed. Carme 
Coll, directora de governabilitat i cooperació, IEMed. Battistina Cugusi, 
Centre d’Estudis de Política Internacional (CeSPI), Roma. Abdessalam El 
Ftouh, Fundació Hassan II. Rafael Grasa, professor de relacions interna-
cionals i secretari general, Universitat Autònoma de Barcelona. Jean Clau-
de Mairal, vicepresident, Consell Regional de la Regió Auvèrnia, França, 
David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament i 
Acció Humanitària, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD). Vicente Sellés, coordinador de l’AECID al Marroc.

En col·laboració amb: 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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II Trobada de defensors dels drets humans al Magreb. 
Barcelona, 22 de maig
L’IEMed acull aquesta reunió de treball entre diferents represen-
tants d’organitzacions defensores dels drets humans al nord d’Àfrica 
i d’administracions i partits polítics catalans per donar a conèixer als 
agents polítics i socials catalans i a l’opinió pública la situació actual 
dels drets humans al Marroc, a Mauritània, a Algèria i a Tunísia. L’objectiu 
també es  contribuir a crear una xarxa de suport a les associacions de 
drets humans magrebines.

Participants: 
Saida Akermi, presidenta de l’Associació internacional de suport a pre-
soners polítics i membre de la LTDH, Tunísia, Samir Ben Amor, advocat i 
membre del Comitè internacional en defensa dels presoners polítics, Tuní-
sia. Meriem Benaziza, membre del col·lectiu de famílies de desapareguts, 
Algèria. Laia Carbonell, membre d’Elcàlam, David Cid, secretari de mo-
viments socials, ICV, Laura Feliu, professora de relacions internacionals, 
Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta d’Elcàlam, Maria Lluïsa 
Ferré, secretària de solidaritat i cooperació PSC, Carles Llorens, secre-
tari executiu de relacions internacionals, CiU, Fatima Mbayé, presiden-
ta de l’Associació mauritana de defensa dels drets humans Khadija Ryadi, 
presidenta de l’Associació marroquina de defensa dels drets humans, Mo-
hamed Smaïn, vicepresident de la Lliga algeriana de defensa dels drets 
humans i membre del col·lectiu de famílies de desapareguts, Algèria. Fran-
cesc Sol, coordinador, Elcàlam. Lurdes Vidal, responsable del programa 
món àrab i redactora d’afkar/ideas, IEMed.

En col·laboració amb: 
Associació Elcàlam

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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Participants: 
Wafae Cherif, periodista especialitzada en temes de gènere (Marroc). 
Elisabeth Ortega Martín, periodista i investigadora a la Facultat de Cièn-
cies de la Informació de Sevilla. Safaa Ragab, col·laboradora de progra-
mes culturals en ràdio i televisió, Egipte. Maria-Àngels Roque, directora 
de Quaderns de la Mediterrània. Zeguela Yao Bi Bagayoko, periodista i 
activista de la lluita contra la SIDA (Costa d’Ivori).

En col·laboració amb: 
Fundación Euroárabe

Taula rodona “Un altaveu per al silenci. Dones i violència”. 
Barcelona, 30 de maig
Taula rodona de presentació del projecte “Un altavoz para el silencio. 
Tecnologías de la información y la comunicación con visión de género” 
que s’emmarca en el programa Avanza: igualdad de género. Es trac-
ta d’un projecte que du a terme la Fundación Euroárabe per incorpo-
rar les tecnologies de la informació i la comunicació en la capacitació 
de dones periodistes i comunicadores. Mitjançant el treball en xarxa 
d’aquestes professionals es contribueix a erradicar la violència contra 
les dones i serveix com a font d’informació per a la societat i els mitjans 
de comunicació.
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X Diada de la Pau. 
Barcelona, 6 de juny
L’Institut Europeu de la Mediterrània dóna suport a l’Associació Amics de 
la Unesco de Barcelona per organitzar la X Diada de la Pau, que compta 
amb un programa d’activitats de foment de la cultura de pau i la convivència 
de cultures. Enguany se celebra un matí temàtic que fa una aproximació als 
costums i estils de vida dels pobles que viuen al Nepal i en zones muntanyo-
ses d’Argentina, Xile, Brasil, Àustria y Portugal. També el IV certamen literari 
escolar en llengües d’origen, que té per objectiu agermanar les llengües 
dels països d’origen amb les llengües dels països d’acollida; la III edició de 
Diverscat en què alumnes de centres escolars expliquen a través dels seus 
propis documentals aspectes de la diversitat cultural dels barris on hi ha 
les seves escoles, i el Sopar de la pau, que compta amb una conferència 
sobre cultura de pau a càrrec de Vicente Haya, professor de la Universitat 
de Sevilla.

En col·laboració amb: 
Club d’Amics de la UNESCO

Jornada “Horitzó 2010: Polítiques de descentralització a la 
Mediterrània”.
Barcelona, 15 de setembre 
En la presentació de l’estudi “Descentralització i democràcia local a la Me-
diterrània”, la Diputació de Barcelona organitza conjuntament amb l’IEMed i 
la Fundació CIDOB una trobada d’uns 40 experts per discutir les propostes 
que es formulen en aquest estudi. El document analitza el paper de les enti-
tats locals en els processos de desenvolupament i modernització als països 
de la Mediterrània.

En col·laboració amb: 
Diputació de Barcelona i Fundació CIDOB

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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VII Congrés de la CCEPC “Els processos migratoris a les te-
rres de parla catalana. De l'època medieval a l'actualitat”. 
València, del 16 al 18 d’octubre
L'any 2008 es commemora el DCCCè aniversari del naixement de Jaume I. El seu 
regnat es distingeix per haver originat, amb les conquestes de les Illes Balears i de 
València, un importantíssim moviment migratori per repoblar les noves terres incorpo-
rades a la Corona catalanoaragonesa. Les terres de parla catalana han viscut altres 
importants moviments migratoris al llarg de la seva història. El plantejament del VIIè 
Congrés vol tractar la migració en tota la seva amplitud cronològica i territorial, des de 
l'època medieval, no exclusivament des d’una perspectiva historiogràfica, sinó possi-
bilitant visions des de la sociologia, la demografia, l'etnografia i la literatura. 

En col·laboració amb: 
Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, Universitat 
de València, diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
Institut d’Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià, Insti-
tut Ramon Muntaner, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del 
País Valencià

III Congrés sobre feminisme islàmic. 
Barcelona, del 24 al 27 d’octubre
L’IEMed col·labora en l’organització de la III edició d’aquest Congrés interna-
cional que se centra en els problemes de les dones musulmanes en l’era de la 
globalització, enfrontades a una doble opressió: econòmica, per causa de les 
tendències neoliberals, i política, arran del fonamentalisme religiós. S’analitzaran 
les respostes que des del feminisme islàmic es donen a aquesta situació, i la 
seva contribució a la construcció d’una societat civil global, basada en la cultura 
dels drets humans i en valors centrals al missatge de l’Alcorà com són la demo-
cràcia, la justícia social, la llibertat de consciència i la igualtat de gènere.

Participants: 
Mahboubeh Abbasgholizadeh, Iran. Wajiha al Huwaider, Aràbia. 
Shubhashini Ali, Índia. Rafiah al-Talei, Oman. Asma Barlas, Pakistan – 
Emirats Àrabs Units. Souad Eddouada, Marroc. Sharifa Khanam, Índia. 
Anouar Majid, Marroc. Sabin Malik, Regne Unit. Penda Mbow, Senegal. 
Ayesha Mir, Pakistan. Siti Musdah Mulia, Indonèsia. Norani Othman, 
Malàisia. Bouthaina Shaaban, Síria. Fatou Sow, Senegal. Manzila Pola 
Uddin, Regne Unit. Amina Wadud, Emirats Àrabs Units. 

En col·laboració amb: 
Generalitat de Catalunya, AECID, British Council, Casa Àsia, Fun-
dación Pluralismo y Convivencia i Junta Islàmica Catalana 
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Jornades “Retorn a la ciutat”. 
Barcelona, 21 i 22 de novembre
L’IEMed acull la presentació de la Fundació d’Emigrants Senegalesos 
que va ser constituïda a Dakar el mes de maig de 2008. Aquesta entitat 
esdevé un pas més en la tasca d’un dels col·lectius que ha liderat des 
dels anys 90 iniciatives de codesenvolupament i de debat sobre l’eix 
migracions-desenvolupament, dos aspectes que són prioritaris per a la 
política espanyola de cooperació i per al govern del Senegal. 

En col·laboració amb: 
ACISI i GERAFRICA. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i 
la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat
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VIII Assemblea de la Xarxa Euromediterrània de Drets 
Humans. 
Barcelona, de l’11 al 14 de desembre
L’IEMed col·labora en l’organització de l’Assemblea de la Xarxa 
Euromediterrània de Drets Humans, que aplega més d’un centenar 
d’organitzacions de 37 països de la regió euromediterrània. Amb mo-
tiu de l’Assemblea s’organitzen grups de treball simultanis sobre justí-
cia, migracions i refugiats, gènere, educació en drets humans, llibertat 
d’associació i el conflicte àrab-israelià, així com una sessió pública so-
bre l’impacte, els avenços i els obstacles de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, que enguany celebra el LX aniversari, a Europa i a 
la Mediterrània. L’Assemblea també inclou en el programa l’elecció dels 
membres dels seus òrgans de govern, la presentació del programa de 
treball i l’adopció dels estatuts de l’Associació.

Participants: 
Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets 
Humans. Khemais Chammeri, guanyador del Premi de Drets Humans de 
Nuremberg i consultor. Senén Florensa, director general, IEMed. Kamel 
Jendoubi, president de la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. David 
Minoves, director general de Cooperació i Acció Humanitària. Eva Nors-
troem, vicepresidenta, Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. Jaume 
Saura, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i professor 
de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona. Randa Sinio-
ra, directora general del Palestinian Independent Commission for Citizen’s 
Rights. Manel Vila, director de Cooperació Internacional i Solidaritat, Ajun-
tament de Barcelona. 

En col·laboració amb: 
Xarxa Euromediterrània dels Drets Humans, Ajuntament de Barce-
lona, Sida, Danida, ACCD i Oficina de Promoció de la Pau i els Drets 
Humans de la Generalitat de Catalunya
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Participació en el Pla d’Acció Regional de la Mediterrània 
(PARM). En el marc de la Xarxa d’Instituts de la Medite-
rrània (RIM). Reunió de la Comissió Mediterrània de la 
Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM). 
Barcelona, 25 de gener 
L’IEMed és membre de la Xarxa d’Instituts Regionals de la Mediterrà-
nia, juntament amb l’Institut de la Mediterrània de Marsella, el CeSPI 
de Roma, l’Institut Paralleli (Piemont), l’Institut Universitari Europeu de 
Florència i la Fundación Tres Culturas de Sevilla. Aquesta xarxa elabora 
el Pla d’Acció Regional de la Mediterrània per a la Comissió Interme-
diterrània de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes de la 
UE. Com a resultat del Pla d’Acció, el 25 de gener l’IEMed acull una 
conferència amb la presència dels presidents de les regions medite-
rrànies per debatre amb acadèmics i representants de la societat civil i 
del món econòmic els principals temes comuns que afronten les seves 
respectives regions.

Participació en programes euromediterranis

5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Participació en el projecte Dialogue euro-africain, Procés 
de Rabat. Rabat, 3 i 4 de març, Ouagadougou, del 20 al 22 
de maig, i Dakar, 10 i 11 de juliol
El Dialogue euro-africain és una iniciativa hispanomarroquina que comp-
ta amb una participació rellevant de França, per aconseguir una major 
implicació de la Unió Europea i  perquè els països de la seva frontera 
sud tinguin una presència més activa en la gestió comunitària dels fluxos 
migratoris. Durant el 2008 l’IEMed participa en les diverses reunions 
preparatòries de la conferència ministerial euroafricana sobre migració 
i desenvolupament que la presidència francesa de la UE organitza a 
París el 25 de novembre de 2008. Així, l’IEMed és present a les re-
unions d’experts de Rabat sobre migracions regulars, d’Ouagadougou 
sobre migracions irregulars i de Dakar sobre el vincle entre migracions 
i desenvolupament.

En col·laboració amb: 
FIIAPP, AECID, Comissió Europea, Ministeri de Migracions i go-
verns d’Espanya, França, el Marroc, Burkina Faso i Senegal.
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Participació a la task force del Programa Euromed & The 
Media. Reunions de la task force del programa Euromed 
& The Media: Liubliana, 10 i 11 de març, Atenes, del 28 al 
30 de maig, Torí 15 de setembre, Sofia, 22 i 23 de setem-
bre, Amman, del 12 al 14 d’octubre, Granada, 24 i 25 de 
novembre
L’IEMed forma part de la task force del programa Euromed & The Media 
que es proposa explorar el paper i la responsabilitat del mitjans de co-
municació en l’evolució de l’Associació Euromediterrània i dels debats 
al voltant de l’eix Nord-Sud. Múltiples mitjans de comunicació, escoles 
i facultats de periodisme, associacions de periodistes i editors, ONG i 
institucions relacionades amb la comunicació de 35 països participen 
en el programa per contribuir a trobar solucions conjuntes als principals 
problemes que afecten els mitjans de comunicació a la regió Euromed, 
com ara la llibertat de premsa, la necessitat d’augmentar la mobilitat 
i els intercanvis professionals o la responsabilitat de difondre contin-
guts informatius objectius i sense distorsió de la realitat. La primera 
reunió, celebrada a Liubliana, coincideix amb la presidència eslovena de 
la UE i defineix les línies d’anàlisi i acció prioritàries, analitza la transició 
d’Euromed al nou ENPI i el paper que ha de representar la task force en 
aquest nou període, aprofundeix en les conclusions de l’informe sobre 
el paper dels media en la prevenció de la incitació al terrorisme fruit de 
la reunió a Dublín el 21 de maig de 2007 i discuteix les aportacions a 
realitzar a la cimera ministerial sobre diàleg intercultural. Amb motiu de 
la reunió es presenta també el projecte d’Universitat Euromediterrània. 
La reunió d’Atenes coincideix amb la reunió de coordinadors de xarxes 
de la Fundació Anna Lindh. Finalment, la reunió a Granada dels dies 
24 i 25 de novembre debat a través de grups de treball els principis 
i codis ètics que han de regir l’activitat periodística, les percepcions i 
interpretacions que es creen a partir dels continguts informatius, el bi-
nomi llibertats civils i de premsa – lluita contra el terrorisme als mitjans 
de comunicació i el tractament dels fenòmens associats al terrorisme 
en els nous formats informatius.
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5. Activitats
5.1. Cooperació Política i Governabilitat

Col·laboració amb EuroMeSCo (línies de recerca i semi-
naris conjunts). Conferència “Security, securitization and 
Reform”, Roma, 26 i 27 de juny, i Conferència anual Euro-
MeSCo, Amman, 16 i 17 d’octubre. Participació en el Grup 
de Recerca sobre migracions
L’IEMed és membre d’aquesta xarxa que integra 48 centres de recerca 
dels 35 països del Partenariat Euromediterrani. Les activitats de la xarxa 
EuroMeSCo s’orienten a la seguretat i l’estabilitat, i a la promoció de 
la confiança mútua entre els països membres del Partenariat, així com 
a esdevenir una font de coneixement analític en temes de seguretat i 
de polítiques públiques. Durant el 2008 l’IEMed participa en la reunió 
a Roma els dies 26 i 27 de juny, preparatòria de la conferència anual 
d’EuroMeSCo, sota el títol “Security, Securitization and Reform” i a la 
conferència anual “The EMP Between Continuity and Reinforced Coo-
peration. Quo vadis Barcelona?”, a l’octubre. L’IEMed també és mem-
bre del Grup de Recerca sobre Migracions.

Plataforma Civil Euromed. Reunió del Comitè de Pilotat-
ge del FCE, Barcelona, 27 i 28 de setembre. Reunió del 
Fòrum Civil Euromed, Marsella, del 31 d’octubre al 2 de 
novembre. 
El Fòrum Civil Euromed és un encontre anual de la societat civil eurome-
diterrània que pretén influir en el Procés de Barcelona. Juntament amb 
altres institucions, l'IEMed forma part del Comitè de Pilotatge del Fòrum 
Civil Euromed i és l’encarregat d’organitzar aquest esdeveniment anual. 
La reunió del Comitè de Pilotatge d’enguany ha realitzat un balanç de 
la situació financera i administrativa de la Plataforma Civil Euromed i 
ha discutit el programa del pròxim FCE de Marsella. L'IEMed també és 
membre de la plataforma no governamental per al Fòrum Civil Euromed, 
que va ser creada el 2003. El seu objectiu fonamental és assegurar 
la continuïtat, la legitimitat i l’eficàcia de l’anomenat Fòrum Civil Euro-
med, actualment compost per unes seixanta organitzacions. Finalment, 
l'IEMed també es membre de la plataforma estatal per al Fòrum Civil 
Euromed, que és l’encarregada de definir l’estratègia i la posició que 
adoptarà Espanya en aquestes trobades.
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Programes europeus. 
Projectes en implementació:
Projecte de promoció del coneixement i cooperació mu-
tus entre la UE i els països de la Mediterrània Sud 
Aquest projecte, inclòs al programa ENPI South de la Comissió Euro-
pea, s’implementarà durant quatre anys amb l’objectiu de promocionar 
el coneixement i la cooperació mutus entre els països del nord i el sud 
de la Mediterrània. Les activitats previstes són l’edició de l’Anuari de la 
Mediterrània en àrab, l’organització anual d’un fòrum euromediterrani 
de veïnatge, la realització anual d’una enquesta qualitativa de segui-
ment de l’evolució de l’Associació Euromediterrània i la creació del web 
EuromedObs.

Licitacions en curs: 
Projecte Medgouvernance
Diversos governs regionals i institucions d’Espanya, França i Itàlia for-
men aquest consorci per dur a terme un projecte que s’inscriu en el 
programa Med de la Comissió Europea. L’objectiu és contribuir a la 
promoció d’un desenvolupament policèntric, si bé integrat, de les políti-
ques a l’entorn de la governabilitat a l’espai euromediterrani.
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5. Activitats

Objectius: 
Afavorir la dinamització d’actors econòmics i empresarials. Treball en dossiers estratègics. Participació de l’IEMed 
en xarxes d’anàlisi econòmica. Col·laboració amb organismes de projecció exterior i relacions socioeconòmiques.

5.2. Desenvolupament 
econòmic i social

Seminari “Migracions i desenvolupament socioeconòmic de 
les regions d’origen. El cas de la regió oriental del Marroc”. 
Barcelona, 14 i 15 d’abril 
En un món globalitzat, les migracions internacionals assoleixen noves 
dimensions i adopten noves formes, fins al punt que es converteixen 
en una realitat evident i ineludible d’àmbit mundial. Per tant, cal abordar 
aquest fenomen des d’una nova perspectiva, per poder optimitzar tot 
allò que els moviments migratoris aporten tant als països receptors com 
als d’origen. Punt de trobada entre una societat i una altra, els immi-
grants poden promoure una aproximació entre les nacions i un enriqui-
ment econòmic mutu. En aquest sentit, les regions del nord i el sud de 
la Mediterrània han de promoure contactes directes entre elles per tenir 
una millor informació sobre les oportunitats d’intercanvis comercials, 
cooperació descentralitzada i inversió, àmbits en què els immigrants 
puguin tenir un paper d’actors o de catalitzadors. Decidits a invertir els 
seus recursos, competències i coneixements en el desenvolupament de 
les seves regions d’origen, els immigrants se situen a l’avantguarda del 
procés de codesenvolupament i cooperació descentralitzada. A partir 
d’aquestes premisses, la primera edició d’aquest fòrum se centra en 
la regió oriental del Marroc i analitza els canvis profunds que s’hi han 
produït. L’objectiu és afavorir el flux d’inversions, tant de la diàspora 
marroquina a Espanya com d’inversors espanyols, per tal de facilitar el 
desenvolupament d’aquesta regió de la riba sud en plena harmonia amb 
les altres regions de la Mediterrània.

Fòrums socioeconòmics
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Participants: 
Albert Alsina, director del Fons Mediterrània FCR, Grup Financer Riva i 
Garcia, Barcelona. Mohamed Ameur, ministre delegat responsable de la 
comunitat marroquina resident a l’estranger. Gemma Aubarell, directora 
de programació, IEMed. Omar Azziman, president delegat de la Fundació 
Hassan II per als Marroquins Residents a l’Estranger. Joan Josep Ber-
bel, director del Servei d’Ocupació de Catalunya. Jean-Pierre Cassari-
no, Institut Universitari Europeu, director de MIREM. Mohammed Chaib, 
president de la Fundació Sociocultural Ibn Batuta i diputat al Parlament de 
Catalunya. Mohamed Chigueur, professor de ciències econòmiques, Fa-
cultat d’Oujda, i director del Laboratori d’Estudis i Relacions Internacionals 
del Marroc (LERIM). Senén Florensa, director general, IEMed. Sandra 
Font, consultora d'Inversió i Finançament, Àrea d'Assessorament Interna-
cional del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). Driss 
Houat, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Oujda. 
Mohammed Idrissi, promotor immobiliari. Nawal El Kahlaoui, responsa-
ble de Shop com and The CITY. Mohammed El Kahlifi, empresari i dis-
tribuïdor de cuir, Marroc. Mohamed Mbarki, director general de l’Agència 
per a la Promoció i el Desenvolupament Econòmic i Social de les Províncies 
de la Regió Oriental. Íñigo Moré, director, Remesas.org. Salima Naciri, 
AXIHOR, centre de formació i assessorament en hoteleria i restauració. 
Gabriele Quinti, director de CERFE. Hassan Raiss, empresa LAIS. Albert 
Roca, director del programa PIME, Secretaria d’Indústria i Empresa, Gene-
ralitat de Catalunya. Fouad Sefrioui, professor, economista i investigador. 
Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya. Juan Sil-
va, apoderat de l’empresa Silma Participaciones. Marta Torras, directora 
tècnica Fundació Un Sol Món. Tarik Yahya, president de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis de Nador.

En col·laboració amb: 
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, As-
sociació Ibn Batuta, Agence pour la Promotion et le Développement 
Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région 
Orientale du Royaume.
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5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social

Trobada empresarial «Les Entretiens de la Méditerranée». 
Trobada anual d’empreses i xarxes professionals de les 
dues ribes de la Mediterrània per una ambició mundial. 
Barcelona, 12 i 13 de juny 
En els processos de globalització la integració magrebina és un dels 
grans reptes de la Mediterrània del segle XXI, ja que definirà la impor-
tància de la posició europea i del Magreb en l’escena mundial. Per 
aquesta raó, la integració i la cooperació política i econòmica esdevé 
de primera necessitat en els sectors energètic, agrícola, bancari i hídric, 
tant entre les administracions públiques com entre el sector privat de 
la UE i els països del nord d’Àfrica. Aquests són els temes que aborda 
la trobada promoguda per l’IEMed, que apropa decisors i professionals 
del Nord i del Sud per buscar punts comuns i establir estratègies de 
desenvolupament mutu en els sectors de formació, laboral, empresarial 
i econòmic.
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Participants: 
Abdesalam Aboudrar, director general adjunt de la Caisse de Dêpots 
et de Gestion. Guillaume Almeras, consultor. Alain Azouaou, conse-
ller diplomàtic del president de Gas de France. André Azoulay, conseller 
del rei del Marroc i president de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh 
per al Diàleg entre Cultures. José Barreiro, vicepresident d’Ebro Puleva. 
Pierre Beckouche, professor de la Universitat París I Panthéon Sorbon-
ne. Germán Bejarano, adjunt al president d’Abengoa. Pablo Benavides, 
exdirector general d’energia, Comissió Europea. Xavier Beulin, president 
de Sofiproteol. Mohamed Benblidia, president honorífic de l’Institut Euro-
peu de l’Aigua. Hassan Binabderrazik, exsecretari general del Ministeri 
d’Agricultura del Marroc. Slaheddine Boguera, UBCI, Grup BNP Paribas. 
Anthi Brouma, Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med). Pío 
Cabanillas, director general d’Endesa. Claudine Cardona, Autoritat de Re-
cursos Hídrics de Malta. Jean-Claude Chaussade, director general de 
Suez Environnement. Mourad Chérif, president de la Banque Marocaine 
pour le Commerce et l’Industrie. Teresa Costa, presidenta de la Comissió 
Nacional de l’Energia. José María Egea, director general de Gas Natural. 
Hishem El-Sherif, president IT Ventures. Mohamed Ennabli, president 
de l’Institut Mediterrani de l’Aigua. Abdellali Fahim, president del Cen-
tre de Joves Empresaris del Marroc. Senén Florensa, director general de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània. Philippe de Fontaine Vive, vicepre-
sident del Banc Europeu d’Inversions. José Gasset, director de relacions 
internacionals d’Iberdrola. Stefano Giovannelli, responsable de desen-
volupament industrial, ONUDI. Michel Gonnet, president del directori de 
la financera Océor, Grup Caisse d’Epargne. Elisabeth Guigou, diputada 
i exministra francesa. Jean-Louis Guigou, delegat general de l’Institut de 
Prospective Économique du Monde Méditerranéen. Francis Gutmann, 
ambaixador de França. Abderrahmane Hadj Nacer, exgovernador del 
Banc Central d’Algèria, president d’IM Bank. Yahia Hamlaoui, exministre 
d’Agricultura d’Algèria. Bertrand Hervieu, secretari general del CIHEAM. 
Pierre Icard, Pla Blau. Jean Jacquinot, conseller científic de l’alt comissari 
d’energia atòmica. Dimitrios K. Katsoudas, secretari general grec d’Afers 
Europeus. Hervé Lainé, Consell general de pistes i ponts. Alain Le Roy, 
ambaixador responsable del projecte d’Unió per a la Mediterrània. Diego 
López-Garrido, secretari d’Estat per a la Unió Europea, MAEC. Henriette 
van Lynden, ambaixadora i directora del Departament d’Àfrica del Nord 
d’Àfrica i l’Orient Mitjà, Ministeri d'Afers Exteriors dels Països Baixos. Ma-
nuel Marín, vicepresident de la Comissió Europea (1986-1999) i presi-
dent del Parlament espanyol (2004-2008). José Luis Martínez, director 
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del Club Espanyol de l’Energia. Pietro Masci, director d’EIB, Balcans i 
Mediterrània, Ministeri d’Economia d’Itàlia. Ramon Masip, director interna-
cional del Grup AGBAR. Agustí Maure, director general d’Energia i Mines, 
Generalitat de Catalunya. Walter Mazzitti, secretari general d’EMWIS. 
Pascal Meunier, internacional i marketing de THALES. Charles Milhaud, 
president del directori de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne. José 
Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. Marta Moren-Abat, 
direcció general d’investigació, Comissió Europea. Andreu Morillas, pre-
sident de l’Institut Català de Finances. Henri Nallet, exministre francès 
d’Agricultura. Alberto Navarro, secretari d’Estat per a la Unió Europea 
(2004-2008). Philippe Orliange, director adjunt del Departament Medite-
rrània i Orient Mitjà de l’Agència Francesa de Desenvolupament. Slim Oth-
mani, president de NCA-Rouiba, Tunísia. Dominique Pin, internacional i 
marketing d’AREVA. Josep Piqué, exministre d’Afers Exteriors d’Espanya. 
Josep Puxeu, secretari d’Estat espanyol de Medi Rural i Aigua. Jean-Lo-
uis Rastoin, profesor de l’Institut National de la Recherche Agronomique. 
Peter Reberc, ambaixador i representant de la presidència eslovena de 
la Unió Europea. Kamel Rekik, consultor. Isabel Riaño, directora gene-
ral de finançament internacional, Ministeri espanyol d’Economia i Finances. 
Miquel Roca, president de Roca Junyent Advocats Associats. Mario Rot-
llant, conseller delegat de Cobega. Bénédict de Saint Laurent, delegat 
general d’ANIMA Investment Network. Cleto Sánchez, subdirector general 
d’Afers agrícoles i de Pesca. Fidel Sendagorta, ambaixador en missió es-
pecial per a la Mediterrània. Jean-Claude Seropian, director d’operació i 
manteniment Afrique de Degrement. Marwan Soliman, consultor, Egipte. 
Henri-Luc Thibault, director del Plan Bleu. Manuel Valencia, vicepresi-
dent de Técnicas Reunidas. Roberto Vigotti, Observatori Mediterrani de 
l’Energia. Alicia Villauriz, secretària general de Medi Rural, Ministeri de 
Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

En col·laboració amb: 
Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED)

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Presentació de l’Agència Mediterrània del Desenvolupa-
ment Empresarial. 
Barcelona, 30 de juny
Trobada d’empresaris i experts en desenvolupament empresarial del 
nord i el sud de la Mediterrània per presentar aquesta iniciativa his-
panoitaliana, impulsada durant la cimera bilateral d’Eivissa el mes de 
febrer de 2007. L’agència es va presentar a la DG ECFIN el setembre 
del mateix any per promoure la creació d’ocupació i riquesa a la regió, 
tot prioritzant el foment de les PIMES i les microfinances.

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Participants: 
Nouaman Al Aissami, direcció general del Tresor i finances exteriors, 
Ministeri d’Economia i Finances del Marroc. Ali Bouharaoua, Ministeri 
de Finances, Algèria. Rosa Caetano, Oficina de planificació estratègica, 
avaluació i relacions internacionals, Ministeri de Finances i Administracions 
Públiques, Portugal. Fernando Caldeira Marques, cònsol general de 
Portugal a Barcelona. Andrea Coppola, Ministeri d’Economia i Finances, 
Itàlia. Claudio Cortese, director del departament FEMIP, Banc Europeu 
d’Inversions. Antonio de Lecea Flores de Lemus, director d’afers econò-
mics i financers internacionals, Comissió Europea. Mateja Dolinar, adjunta 
al director del departament de finances internacionals, Ministeri de Finances, 
Eslovènia. Senén Florensa, director general, IEMed. Pierre Forestier, 
director general del Tresor i política econòmica, Ministeri d’Economia i Fi-
nances, França. Gabriela Gencheva, experta, Direcció general de finan-
ces internacionals, Ministeri de Finances, Bulgària. Carmen Laín, Minis-
teri d’Economia i Hisenda, Espanya. Pietro Masci, Ministeri d’Economia i 
Finances, Itàlia. Gilles Mentré, Missió de la República Francesa per a la 
Unió per la Mediterrània, França. Carlo Monticelli, director general per a 
afers financers internacionals, Ministeri d’Economia i Finances, Itàlia. Cristi-
na Morales, Ministeri d’Economia i Finances, Espanya. Nerveen Osman, 
Ministeri de Finances, Egipte. José Luis Pardo, subdirector general d’afers 
europeus, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Espanya. Beatriz Pérez 
de la Fuente, subdirecció de política comercial amb la Mediterrània, Àfri-
ca i Orient Mitjà, Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Espanya. Isabel 
Riaño, directora general de finances internacionals, Ministeri d’Economia 
i Hisenda, Espanya. Souhir Taktak, Ministeri de Finances, Tunísia. Alicia 
Varela, Ministeri d’Economia i Hisenda, Espanya. Claire Waysand, cap de 
la unitat de polítiques macroeconòmiques i afers europeus, direcció general 
del Tresor i política econòmica, Ministeri d’Economia i Finances, França.
 
En col·laboració amb: 
Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya i Ministeri de Finances 
d’Itàlia
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North African Business & Development Forum. En el marc 
del XXVè aniversari de l’Associació Mediterrània de Cam-
bres de Comerç i Indústria (ASCAME). 
Barcelona, 12 i 13 de novembre
Trobada d’empresaris, polítics i experts per examinar les relacions em-
presarials dels països del nord d’Àfrica amb la resta de països medi-
terranis, i destinada a potenciar les inversions estrangeres al Magreb. 
Aquesta V edició del fòrum és la continuació d’una sèrie de trobades bi-
anuals d’agents econòmics d’ambdues ribes de la Mediterrània per con-
tinuar fomentant les estratègies econòmiques del Procés de Barcelona 
i la cooperació espanyola a través de les aportacions d’experts del Nord 
i del Sud des d’una òptica d’intercanvi. És també un espai de trobada 
per aprofundir en l’anàlisi rigorosa de la situació econòmica i financera 
de l’Associació Euromediterrània, les dinàmiques d’integració Sud-Sud, 
el foment de la inversió privada i les sinergies a potenciar entre aquesta i 
la inversió pública, les polítiques i iniciatives envers el desenvolupament 
econòmic sostenible, la transferència de coneixements o el foment de 
la participació de la dona en les activitats econòmiques i els processos 
de liberalització de sectors clau com l’agricultura i els serveis.

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Participants: 
Taha Balafrej, director de Cooperació Internacional, Marroc. Mondher 
Ben Ayed, PDG TMI, Tunis. Béchir Ben Rejeb, president – director ge-
neral, Amen Industrie Environnement, Tunis. Othman Benjelloun, presi-
dent del BMCE Bank i de Meditel, Marroc. Fouaf Brini, director general, 
Agence de Développement du Nord du Maroc. Claudio Cortese, director 
de finançament del països PEV Sud i Est, BEI. Salvador Curcoll, director 
del departament d’infrastructures i territori, Cambra de Comerç, Barcelo-
na. Abdelkader Djeflat, professor d’economia i coordinador de la xarxa 
Maghtech. Mohammed Djellab, president – director general, Crédit Po-
pulaire, Algèria. M. Djenidi Bendaoud, president, Apèque, Algèria. Fer-
nando Echegaray, director de l’aeroport de Barcelona - el Prat, AENA. 
Jamal Saâd El Idrissi, director associat, KPMG-Marroc. Mustapha El 
Khayat, president, AMLOG, Marroc. Senén Florensa, director general, 
IEMed. Pierre Henry, ANIMA, França. Dunia Houda Ellouze, advocada a 
la Cort de Cassació, Tunis. Josep Huguet i Biosca, conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. Bassim Jaï Hokimi, pre-
sident, ATLAMED, Marroc. Hassen Kabbani, Orascom Algérie. Ali Kadi-
ri, La Caixa - Marroc. Faiçal Kellil, president, SGP SOGEPORTS, Algèria. 
Lies Kerrar, president, Humilis Coporate Finance Advisory, Algèria. Nasser 
Kettani, director general, Microsoft Afrique. Diego López Garrido, secre-
tari d’Estat per a la UE, MAEC. Xavier Manterola, director de consultoria, 
estratègia i gestió, IDOM, S.A. Pasqual Maragall, expresident de la Gene-
ralitat de Catalunya. Henry Marty-Gauquié, director de relacions amb els 
organismes internacionals, BEI. Petra Mateos, presidenta, Hispasat. Sai-
da Mendili, directora d’afers econòmics, Secretariat General, UMA. José 
Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. Andreu Morillas, pre-
sident, Institut Català de Finances. Claire Paponneau, EVP, International 
Wholesale Solutions, France Telecom Group. Jordi Pujol, expresident de la 
Generalitat de Catalunya. Luis Ramos, director general, IDOM, S.A. Issad 
Rebrab, president, CEVITAL, Algèria. Ramón Roca, president, Ros Roca 
Group. Xavier Simó, director general, Fundació INLEA, Espanya. Walid 
R. Touma, Chairman Meacon Corporation. Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Xavier Vidal-
Folch, director adjunt, El País. Taïeb Zahar, president, Forum International 
des Réalités, Tunis.   
          
En col·laboració amb: 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i ASCAME
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Jornada de presentació del Fons Mediterrani d’Inversions, 
Casablanca, 9 d’abril. En el marc de la visita del president 
de la Generalitat al Marroc
Coincidint amb la visita institucional de diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya al Marroc, l'IEMed col·labora en l'organització 
d'un seminari sobre experiències empresarials i instruments inversors 
en aquest país. El seminari inclou la presentació del nou Fons Medite-
rrània de capital risc, creat per l'Institut Català de Finances i gestionat 
pel Grup Financer Riva i Garcia, que finança inversions en empreses i 
projectes localitzats al Marroc, Tunísia i Algèria. Es tracta de donar a 
conèixer el Fons Mediterrània FCR, com a nova eina d'inversió al Ma-
rroc que proporcionarà el finançament perquè empreses europees i del 
Magreb desenvolupin projectes empresarials a la costa sud de la Medi-
terrània, amb l'objectiu més general de promoure el desenvolupament 
econòmic de la regió sud de la Mediterrània.

Jornades i seminaris

En col·laboració amb: 
Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, COPCA, 
Grup Financer Riva i Garcia

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Fòrum Internacional de Realités. “L’escalfament climàtic i 
la Mediterrània: reptes i objectius per a la regió”. 
Tunis, 24 i 25 d’abril
L’IEMed participa en la XI edició del Fòrum Internacional organitzat per 
Realités, que aquest any se centra en el canvi climàtic i l’escalfament 
global. El fòrum vol analitzar els reptes i objectius que aquest feno-
men planteja de manera imminent als governs de la regió mediterrà-
nia, l’impacte de les activitats econòmiques i el desenvolupament urbà 
i industrial sobre la biodiversitat, els recursos naturals, l’agricultura i la 
desertificació, les mesures a adoptar en la gestió i protecció del litoral i 
el paper que han de representar el mitjans de comunicació, com a crea-
dors d’opinió pública i conscienciació social, i la societat civil.

 
En col·laboració amb: 
Realités
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I Jornades professionals “Cultura alimentària i diversitat 
en els països euromediterranis, una mirada comuna?”. 
Barcelona, 5 de maig
L'IEMed participa en l’organització d’aquesta jornada que té els se-
güents objectius: promoure i facilitar la reflexió a l’entorn de l’alimentació 
en els països euromediterranis i el Magreb; posicionar els països de la 
regió com a responsables quant a la situació actual i el futur del sector 
en un entorn cada cop més globalitzat i canviant; preservar, compartir 
i difondre la cultura alimentària dels països de la conca mediterrània; i 
dotar d’estratègies que permetin aconseguir els objectius comuns i el 
desenvolupament del sector de l’alimentació. La jornada compta amb 
la participació de responsables de polítiques agrícoles i alimentàries, 
indústries productores, empreses de distribució i representants de la 
societat civil d’Espanya, França i els països del Magreb, i inclou la cele-
bració d’un dinar professional en què  participarà una selecció de xefs 
catalans, francesos i del Magreb. 

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Participants: 
Leila Abu-Shams, professora, Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, 
Facultat de Filologia, Geografia i Història, Universitat del País Basc. Lina 
Badimon, directora, Institut Català de les Ciències Cardiovasculars, Fun-
dació Dieta Mediterrània. Michel Barnier, ministre d’Agricultura i Pesca 
de França. Dominique Chardon, president, Sopexa. Alain Le Cossec, 
xef, Institute Paul Bocuse, Escola d’Hostaleria i Arts Culinàries de Lió. An-
toni Díaz, director general de planificació i relacions agràries, Generalitat 
de Catalunya. Mohamed Elakad, xef, Marroc. Elena Espinosa, ministra 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’Espanya. Senén Florensa, director ge-
neral, IEMed. Joan Gené, director general d’alimentació, qualitat i indústries 
agroalimentàries, Generalitat de Catalunya. Eliane Giraud, vicepresidenta, 
Regió Roina-Alps. Bertrand Hervieu, secretari general, CIHEAM. Mey 
Hoffman, xef. Jorge Jordana, secretari general, FIAB. Flons van Lidth 
de Jeude, Université Européenne des Saveurs et des Senteurs. Joaquim 
Llena, conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de 
Catalunya. Martine Padilla, CIHEAM - Montpeller. Jean Philippon, xef, 
Institute Paul Bocuse, Escola d’Hostaleria i Arts Culinàries de Lió. Jacques 
Puisais, fundador, Institute du Goût. Josep Puxeu, secretari general 
d’Agricultura, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya. Fran-
cesc Solé Parellada, doctor en organització d’empreses, UPC. Jacques 
Thebault, director general, Sopexa Sud d’Europa, Pròxim Orient i Mitjà. 
Fundació Triptolemos. 

En col·laboració amb: 
Sopexa, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya, Ministeri d’Agricultura i Pesca de França 
i Regió Roina-Alps
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Presentació de l’“Economic Review of EU Neighbour 
Countries” elaborat per la DG ECFIN. 
Barcelona, 27 d’octubre
Presentació a la Delegació de la Comissió Europea a Barcelona del 
número 30 dels European Economy Occasional Papers de la Direcció 
General d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea. A més 
de l’anàlisi per país i sobre els principals esdeveniments econòmics a la 
regió euromediterrània, aquesta publicació se centra en l’impacte que 
els preus dels recursos energètics tenen sobre l’estabilitat macroeconò-
mica dels països membres de l’Associació Euromediterrània. 

Participants: 
Antonio de Lecea, director d’afers econòmics i financers internacionals 
de la Comissió Europea. Senén Florensa, director general, IEMed. José 
García Montalvo, professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra. 

En col·laboració amb: 
Representacions de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a 
Barcelona

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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Seminari “Codesenvolupament mediterrani i noves formes 
de competitivitat a la societat sostenible del coneixement”. 
Madrid, 9 de desembre
Seminari que busca debatre les tendències de la competitivitat a la Me-
diterrània i que aborda conceptes específics com ara les cadenes de 
valor global, la competitivitat verda, els factors d’intel·ligència econòmi-
ca i les aliances de coneixement.

En col·laboració amb: 
Secretaria d’Estat de la Unió Europea (MAEC) i Universitat Antonio 
de Nebrija
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Recerca socioeconòmica

Participants: 
Senén Florensa, director general, IEMed. Josep Huguet, conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. Andreu 
Mas-Colell, president, Barcelona Graduate School of Economics. Mus-
tapha K. Nabli, economista en cap per a la Regió de l’Orient Mitjà i el Nord 
d’Àfrica, Banc Mundial. 

En col·laboració amb: 
Barcelona Graduate School of Economics 

Centre for Research on the Economies of the Mediterra-
nean (CreMed). 
Presentació a Barcelona el 7 de novembre
Presentació a personalitats de l'àmbit econòmic i acadèmic de Catalunya 
de la iniciativa de constitució d’un centre de recerca amb vocació de 
ser referent internacional en el seu camp, el CreMed. La sessió inclou 
una conferència del responsable del nord d'Àfrica i Orient Mitjà al Banc 
Mundial, Mustapha Nabli, sobre com pot afectar l'actual crisi els països 
d'aquesta zona. 

5. Activitats
5.2. Desenvolupament econòmic i social
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5. Activitats

Objectius: 
Activitats de l’any 2008 del diàleg intercultural. FAL: 1001 accions per al diàleg intercultural. Activació de Barcelona 
com a referència d’activitats culturals mediterrànies. Exposicions: itineràncies i commemoracions.

5.3. Diàleg social i cultural

VI i VII Reunions de la xarxa espanyola de la FAL. 
Barcelona, 22 de febrer i Barcelona 19 de novembre
L’IEMed és coordinador de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh 
i organitza a Barcelona les dues reunions de membres. La VI reunió del 
22 de febrer s’inicia amb una anàlisi de la situació de l’Associació Euro-
mediterrània i el context polític en què es troben els països membres i 
se centra en els dos dossiers cabdals en què es basa l’activitat de la 
xarxa durant 2008: les conclusions de la reunió de coordinadors de 
xarxes nacionals celebrada al Caire del 25 al 28 de novembre de 2007 
i la campanya de la Fundació “1.001 accions per al diàleg intercultural”. 
Aquesta iniciativa inclou dos dels projectes de rellevància de la xarxa: la 
Nit del Diàleg i el concurs internacional de relats “Un mar de paraules”. 
La VII reunió de la xarxa, el 19 de novembre, s’inicia amb una valoració 
de les polítiques espanyoles en el context euromediterrani i de les con-
clusions de la reunió euromediterrània de ministres d’Afers Exteriors ce-
lebrada a Marsella els dies 4 i 5 de novembre, per passar a plantejar les 
línies estratègiques de la Fundació Anna Lindh per al 2009 i a presentar 
els projectes previstos pels membres de la xarxa. La reunió inclou tres 
grups de treball que analitzen respectivament les línies de treball per 
a la presentació i coordinació de projectes culturals, la segona edició 
del concurs internacional de relats “Un mar de paraules” i tècniques de 
treball en xarxa i difusió.

Any 2008 del diàleg intercultural a la mediterrània
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Projecte “À la rencontre de l’Autre: Frontières, identités 
et cultures dans l’espace euroméditerranéen”. Presen-
tació oficial del projecte, Torí, 27 de març. Publicació de 
continguts sobre identitat cultural i immigració a la web 
de l’IEMed i a afkar/ideas. Taula rodona “Polítiques 
d’integració de la immigració a Europa”, Barcelona, 20 i 
21 d’octubre
L’IEMed participa en aquest projecte d’un any de durada que cobreix 
diferents àmbits: producció periodística, recerca i creació artística. En 
primer lloc s’intenta donar rellevància a les expressions culturals i a les 
creacions artístiques impulsades des de les comunitats immigrades a 
Europa a través de la producció de continguts periodístics digitals. En 
segon lloc, hi ha un component de reflexió mitjançant seminaris, reunions 
de redacció i taules rodones. I, finalment, un vessant artístic a partir d’un 
festival de teatre dirigit especialment a joves artistes europeus. Les ac-
tivitats previstes són la creació d’un grup de redacció de joves periodis-
tes europeus dels diferents països participants en el projecte (França, 
Itàlia, Espanya, Bèlgica i Alemanya) i la producció de continguts lligats a 
la immigració a Europa que, per part de l’IEMed, s’inclouen en la revista 
afkar/ideas, la celebració de dos seminaris, el primer a Torí sobre llen-
guatges mediàtics i modes de representació dels immigrants a Europa, 
i el segon a Barcelona els dies 20 i 21 d’octubre sobre les polítiques 
d’integració i de diàleg intercultural a Europa. El seminari a Barcelona 
inclou el llançament d’un festival virtual multimèdia, “Les 1.001 veus de 
la diversitat”, i la projecció dels documentals La terre parle arabe, de 
Maryse Gargouin, Pic-nic, d’Eloy Enciso, D’un mur à l’autre, de Patrick 
Jean i Bar centre des autocars, de Patrick Zachmann. Finalment, el pro-
jecte inclou també la publicació de l’obra col·lectiva Desenvolupament 
de les formes de diàleg intercultural per combatre els antagonismes 
comunitaris. Quines recomanacions per a Europa?
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Participants (Torí): 
Marinella Belluati, Universitat de Torí.  Stefanella Campana, respon-
sable de mitjans de comunicació, Instituto Paralleli. Emilio Casalini, RAI. 
Michelangelo Conoscenti, Universitat de Torí. Esoh Elamé, Universitat 
Ca’Foscari de Venècia. Nathalie Galesne, coordinadora, Babelmed. 
Laura Guglielm, Il Secolo XIX, Gènova. Maria Teresa Martinengo, La 
Stampa. Ottavia Piccolo, ambaixadora italiana per a l’Any del Diàleg Inter-
cultural. Andrea Pogliano, periodista i coautor de Lo sguardo sull’altro. 
Ibrahem Amir Younes, director, PopoliNews.

Participants (Barcelona): 
Gemma Aubarell, IEMed. Bianca Maria Bruno, Lettera Internazionale. 
Stefanella Campana, Instituto Paralleli. Elisabeth Cestor, Pensée de Midi. 
Catherine Cornet, Babelmed. Thierry Fabre, Pensée de Midi. Arian Fari-
borz, Qantara. Nathalie Galèsne, Babelmed. Ivano Gorgoni, Astragali 
Teatro. Altay Mançao, IRFAM. Josep Robles, IEMed. Fabio Tolledi, Teatro 
Astragali. Martine Viglione, CMCA.

En col·laboració amb: 
Babelmed, Instituto Paralleli, Lettera Internazionale, CMCA, Qantara.de
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Participants: 
Najwa Barakat, escriptora i membre del jurat internacional del concurs. 
Elisabetta Bartuli, coordinadora del jurat internacional del concurs. Andreu 
Claret, director executiu de la Fundació Anna Lindh. Carme Coll, directora 
de cooperació i governabilitat, IEMed i membre del jurat internacional del 
concurs. Senén Florensa, director general, IEMed. Jamila Hassoune, 
escriptora i membre del jurat internacional del concurs. Gemma Lienas, 
escriptora i membre del jurat internacional del concurs. Gema Martín Mu-
ñoz, directora de Casa Árabe. Gianluca Solera, coordinador de xarxes de 
la Fundació Anna Lidh. Alvise Vianello, coordinador del projecte, IEMed.

Concurs internacional de relats sobre interculturalitat 
“Un mar de paraules – A Sea of Words”. Reunió de la task 
force del projecte, Barcelona, 21 d’abril. Entrega de pre-
mis, Barcelona, 9 de juliol. Trobada de premiats, fòrum 
d’intercanvi i visites culturals a Barcelona i Madrid, del 10 
al 13 de juliol. Taller internacional d’escriptura creativa, 
Nicòsia, 26 i 27 de setembre 
El projecte “Un mar de paraules” es part de les 1.001 Accions per al 
Diàleg Intercultural per contribuir al foment del diàleg entre cultures, 
l’intercanvi de coneixements i experiències entre diferents tradicions 
locals i nacionals. El projecte consisteix en un concurs internacional 
de contes i relats i està dirigit a l’exploració de nous enfocaments del 
diàleg intercultural. “Un mar de paraules” té per objectiu mostrar les 
diferents sensibilitats que conviuen en aquesta regió des del punt de 
vista dels joves que l’habiten. A més a més, el projecte vol impulsar les 
relacions de col·laboració entre xarxes de la societat civil mediterrània, 
així com fomentar la creació d’espais de debat i intercanvi estables i 
duradors entre aquestes xarxes i la ciutadania. Els objectius del projecte 
són fomentar la producció literària juvenil, crear ocasions de trobada 
per fomentar el debat, sensibilitzar i mobilitzar l’opinió pública sobre el 
diàleg entre països mediterranis, fomentar el desenvolupament de xar-
xes socials transnacionals, divulgar el coneixement sobre les activitats 
de la Fundació Anna Lindh i estrènyer els vincles de col·laboració entre 
les xarxes nacionals de la Fundació Anna Lindh.
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Reunió de coordinadors de xarxes de la FAL. 
Niça, del 28 al 30 de novembre
Com a coordinador de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh, 
l’IEMed participa en la reunió anual de coordinadors de xarxes nacio-
nals que el 2008 se celebra a Niça, coincidint amb la presidència fran-
cesa de la Unió Europea. La trobada planteja els objectius immediats de 
la Fundació i l’orientació del seu programa d’activitats amb vista a l’any 
2009. Així mateix, posa en comú l’esquema de desenvolupament estra-
tègic i comunicació de l’organització, i un debat per discutir i recollir les 
recomanacions i conclusions de les sessions anteriors.
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Nit del Diàleg. 
Barcelona, 22 de maig
Lliurament de premis als estudiants guanyadors del concurs de 
relats sobre interculturalitat “Un mar de paraules” per a escoles 
de secundària, batxillerat i formació professional. Col·laboració 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
Com a part del programa de la Nit del Diàleg, l’IEMed col·labora amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en l’entrega 
de premis als estudiants guanyadors del concurs internacional de relats 
sobre interculturalitat “Un mar de paraules” per a escoles de secun-
dària, batxillerat i formació professional d’arreu de Catalunya, consis-
tents en cinc viatges a Alexandria. Aquest concurs és una rèplica del 
guardó internacional de contes i relats “A Sea of Words” de la Fundació 
Anna Lindh. L’entrega de premis es completa amb l’actuació de diversos 
grups musicals i d’animació juvenil com Artristras, l’Escola de Músics 
del Raval i la Coral del Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona.
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Concert del grup  Boban & Marco Markovic Orkestar (Sèrbia) 
Concert de la Nit del Diàleg i alhora del cicle de músiques tradicionals 
de la Mediterrània que l’IEMed organitza durant 2008, d’un dels millors 
grups sèrbis guanyador de diversos premis en el festival Dragacevo de 
Gucarit (Sèrbia) per a bandes de metalls. La seva música és present 
en pel·lícules d’Emir Kusturica com Gat negre, gat blanc, El temps dels 
gitanos o Underground. Markovic és el primer músic a fusionar dos im-
portants instruments dels Balcans a l’escenari: la trompeta i el violí, 
retornant a una estètica que fixa curosament l’atenció en la instrumenta-
ció, la serenitat i la interpretació.
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Participants: 
Esa Aallas, escriptor, Hèlsinki, Randa Achmawi, periodista, el Caire. Resat Akar, 
periodista, Nicòsia. Patricia Almarcegui, Universitat Internacional de Catalunya, Bar-
celona. Jamal al-Shalabi, politòleg, Amman. Vicenç Altaió, director, krtu, Barcelo-
na. Oumama Aouad, directora, Institut d’Estudis Hispanolusitans, Rabat. Carme 
Arenas, Pen Club català, Barcelona. Rafael Argullol, filòsof i escriptor, Barcelona. 
Gemma Aubarell, directora de programació, IEMed, Barcelona. Francesc Badia, 
sociòleg, Barcelona. Laura Baeza, Unitat Euromed DG RELEX, Commissió Euro-
pea, Brussel·les. Emanuela Baldi, coordinadora, Love Difference, Milà. Paul Balta, 
escriptor i periodista, París. Mourid Barghouti, poeta, el Caire. Hélé Béji, escripto-
ra, Tunis. Esther Bendahan, escriptora, Casa Sefarad-Israel, Madrid. Dolors Bra-
mon, arabista, Universitat de Barcelona. Àlex Broch, crític, Barcelona. Xavier Bru 
de Sala, escriptor i periodista, Barcelona. Ion Bulei, historiador i escriptor, Bucarest. 
Eliseu Carbonell, antropòleg, Barcelona. Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresi-
dent de la Generalitat de Catalunya. Jordi Casassas, historiador, Universitat de Bar-
celona. Abdelkader Chaui, escriptor, Rabat. Tahar Chikhaoui, crític cinematogràfic 
i escriptor, Tunis. Stefano Cingolani, investigador, Barcelona. Melcior Comes, 
escriptor, Barcelona. Ornella D’Agostino, coreògrafa, Cagliari. Miquel de Palol, 
escriptor i poeta, Barcelona. Tamara Djermanovic, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona. Najat el Hachmi, escriptora, Barcelona. Mostafa el Hafer Touhtouh, 
filòsof, Fons Català de Cooperació, Barcelona. Zeyneb Farhat, activista cultural, 
Tunis. Francisco Ferrero, director, Instituto Cervantes, Brussel·les. Benita Ferrero-
Waldner, comissària de relacions exteriors, Comissió Europea, Brussel·les. Senén 
Florensa, director general, IEMed, Barcelona. Miquel Forcada, filòleg, Universitat 

Simposi internacional “El diàleg intercultural Europa–Me-
diterrània”, 23 de maig, i elaboració del document de recoma-
nacions en matèria de diàleg intercultural per a la cimera euro-
mediterrània de ministres de Cultura (Atenes, 29-31 de maig)
Trobada d’escriptors i intel·lectuals sobre el diàleg cultural entre Europa i la Me-
diterrània. Els objectius d’aquest reunió, d’una banda, discutir sobre el diàleg 
i les seves pràctiques (concepte, objectius, actors i instruments) i, de l’altra, 
definir i redactar propostes per a la Conferència Ministerial de Cultura d’Atenes 
del 28 i 29 de maig. Durant la sessió inaugural es presenta el número 10 de 
la revista Quaderns de la Mediterrània, que conté un dossier dedicat al diàleg 
intercultural, i, posteriorment,  tenen lloc tres sessions més amb els títols “Me-
mòries i mestissatge cultural”, “Fronteres i cosmopolitisme” i “Art, espiritualitats 
i representacions”. Al seminari participen escriptors que han col·laborat en la 
revista, a més de representants d’alt nivell d’institucions de Catalunya, Espan-
ya, la Comissió Europea i la Fundació Anna Lindh, i membres d’associacions 
representatives culturals del Partenariat Euromediterrani.  
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de Barcelona. Manuel Forcano, escriptor, Barcelona. Sergi Frias, City to City Fad 
Awards, Barcelona. Nathalie Galesne, periodista, Roma. Isabel Gómez Melen-
chón, periodista, Barcelona. Valentí Gómez Oliver, escriptor, Barcelona. Ma-
nuel Guerrero, coordinador, Krtu, Barcelona. Bensalem Himmich, filòsof, Rabat. 
Emma Hooper, economista i urbanista, Londres. Oriol Izquierdo, director, Institu-
ció de les Lletres Catalanes, Barcelona. Salah Jamal, metge i escriptor, Barcelona. 
Salam Kawakibi, politòleg, París. Dean Komel, filòsof, Liubliana. Julia Kristeva, 
semiòloga, París. Raffaella Leonardi, realitzadora, Barcelona. Celia Lowenstein, 
guionista i cineasta, Nova York. Joseph Maïla, politòleg, director, Centre de recher-
che pour la paix, París. Jordi Martí, delegat de Cultura, Ajuntament de Barcelona. Fe-
rran Mascarell, conseller delegat de RBA Audiovisual, Barcelona. Cinta Massip, 
Krtu, Barcelona. Rachid Mendjeli, narrador i politòleg, Alger/Bordeus. Montserrat 
Minobis, Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Barcelona. Anna Mon-
jo, Icària Editorial, Barcelona. Xavier Montoliu, Institució de les Lletres Catalanes, 
Barcelona. Helena Morató, periodista i crítica d’art, Barcelona. Mesnik Mustafaj, 
escriptor, Tirana. Mary Nash, historiadora, Universitat de Barcelona. Víctor Obiols, 
poeta, Barcelona. Enric Olivé, historiador, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Yo-
landa Onghena, coordinadora de dinàmiques interculturals, Fundació CIDOB, 
Barcelona. Sylvia Oussedik, escriptora, Barcelona. Víctor Pallejà de Bustin-
za, islamòleg, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. José Gabriel Pereira 
Bastos, antropòleg, Universidade Nova de Lisboa. Josep Perelló, físic, Universitat 
de Barcelona. Pere Antoni Pons, escriptor, Palma de Mallorca. Baltasar Porcel, 
escriptor, Barcelona. Violant Porcel, crítica d’art, Barcelona. Josefina Roma, an-
tropòloga, Universitat de Barcelona. Maria-Àngels Roque, directora d’estudis de 
cultures mediterrànies, IEMed, Barcelona. Emili Rosales, escriptor i editor, Barce-
lona. Hélène Rufat, filòloga, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. José Enrique 
Ruiz Domènec, historiador, Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona. Clau-
dine Rulleau, periodista i escriptora, París. Katarina Runesson, coordinadora de 
National Nuseums of World Culture, Göteborg. Carmen Sammut, periodista, La 
Valletta. Antoni Segura, historiador, Universitat de Barcelona. Rebecca Simpson, 
escriptora i traductora, Barcelona. Vana Sistovari, directora artística teatral, Londres. 
Simona Skrabec, escriptora, Barcelona. Gianluca Solera, Fundació Anna Lindh, 
Alexandria. Veronika Stabej, ambaixadora per a afers euromediterranis d’Eslovènia. 
Àlex Susanna, poeta, director de la Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona. Car-
les Torner, responsable de ciències i humanitats, Institut Ramon Lull, Barcelona. 
Marc Trias, coordinador de xarxes d’opinió, FAD, Barcelona. Pau Vadell, poeta, 
Barcelona. Amparo Vázquez, xarxa d’escoles associades a la UNESCO, Barce-
lona. Mercè Viladrich, arabista, Universitat de Barcelona. Salem Zenia, escriptor, 
Barcelona. Monika Zgustova, escriptora, Barcelona.

En col·laboració amb: 
Comissió Europea
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Nits del Ramadà
Barcelona, del 26 al 28 de setembre
Nits de Ramadà ofereix una proposta cultural variada que apropa als 
ciutadans diferents aspectes de la cultura musulmana. El festival comp-
ta amb una sèrie de propostes musicals dedicades a tres importants 
regions d’aquestes cultures: La Nit Africana (dia 26) amb les actuacions 
d’Afrika d’Ivory, Baba Salah, Awza-Imarhane i Bassekou Kouyate; La Nit 
Magrebina (dia 27) amb Aïssawas de Fès, Cheikh Sidi Bémol i Daoudi 
i, finalment, la Nit Oriental (dia 28) que clou amb Sher-E-Punjab Bhan-
gra Group, Baba Zula i Faiz Ali Faiz. Al llarg d’aquests tres dies també 
es compta amb la presència del grup Les Folles Nuits Berbères i amb 
el DJ Dingus Mingus. Coincidint amb el final del dejuni, s’obre un mer-
cat gastronòmic que ofereix una degustació de productes típics i de la 
cuina d’aquestes regions. La proposta musical també es complementa 
amb tallers artístics per als més petits: dansa oriental, henna, cal·ligrafia, 
contes i jocs infantils.

Amb la col·laboració de: 
Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i AECID
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Seminari “Sefardites: pont intercultural entre Orient i Oc-
cident”. 
Barcelona, 5, 6 i 7 de novembre
L’objectiu d’aquest seminari és presentar una visió actualitzada de la 
realitat cultural i econòmica dels sefardites des de l’expulsió de Sefa-
rad (península Ibèrica), fins al seu retorn. El seminari consta de quatre 
sessions que tracten el seu paper de pont entre Orient i Occident: les 
ciutats enclavades al nord d’Àfrica, l’imperi Otomà i altres territoris que 
constitueixen una gran diversitat de diàspores, lligades per un important 
caràcter comunitari i que han representat el seu arrelament no només a 
Sefarad, sinó també a la resta de la Mediterrània i a nous espais inter-
nacionals. L’encontre vol destacar la importància no només religiosa de 
la cultura sefardita, sinó també la lingüística, la literatura oral i escrita, 
la música i la gastronomia. Es tracta també el reconeixement econòmic 
i cultural dels sefardites a partir dels segles XIX i XX i, especialment, 
les relacions amb Catalunya de les comunitats de Salònica i Istanbul 
en la indústria tèxtil. Aquestes jornades compten amb la participació 
de destacades figures pertanyents al món acadèmic, a la literatura i a 
l’empresa catalanes i internacionals, i també amb la participació de re-
presentants institucionals, d’associacions  i d’entitats culturals. El dia 5, 
les sessions es completen amb un concert de música sefardita a càrrec 
d’Eduardo Paniagua a l’església barroca de Sant Felip Neri, localitzada 
a l’antic call de Barcelona.

5. Activitats
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Participants: 
Saki Aciman, director del Centre d’Estudis de Transports del Mediterrani, 
(CETMO), Barcelona. Mònica Adrián, Fundació Baruj Spinoza, Barcelo-
na. Lluís Bassat, president d’honor de Bassat & Ogilvy, Barcelona. Esther 
Bendahan, escriptora sefardita i directora de programació de Casa Sefa-
rad, Madrid. Carlos Bendaim, perfumer i intel·lectual, París. Gladis Be-
naim, escriptora, París. Meritxell Blasco, Departament de Filologia Semí-
tica, Universitat de Barcelona. Josep-Lluís Carod- Rovira, vicepresident 
de la Generalitat de Catalunya. Paloma Díaz Mas, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid. Alexander Fidora, Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona. Senén Florensa, director ge-
neral de l’IEMed, Barcelona. Josep Giralt, director d’activitats culturals, IE-
Med. Isabel Gómez Melenchón, periodista, Barcelona. David Grebler, 
empresari i president Fundació Baruj Spinoza, Barcelona. Ilan Greilsam-
mer, politòleg Universitat Bar-Ilan, Tel Aviv. Assumpció Hosta, directora, 
Patronat Call, Girona, i secretària general de la xarxa de juderies d’Espanya. 
Álvaro Iranzo, ambaixador d’Espanya a Israel. Jacobo Israel, president, 
Federación de Comunidades Judías, Madrid. Fernando Martínez-Vara 
de Rey, coordinador de programació cultural, Casa Sefarad-Israel, Madrid. 
Mercedes Monmany, crítica literària, Madrid. Diego de Ojeda, director 
de la Casa Sefarad, Madrid. Sílvia Planas, directora del Museu d’Història 
dels Jueus i directora de l’Institut d’Estudis Nahmanides, Girona. Pilar 
Romeu, Editorial Tirocinio, Barcelona. Maria-Àngels Roque, directora 
d’estudis de cultures mediterrànies, IEMed. Carlos Schorr, Fundación Ba-
ruj Spinoza, Barcelona. Yossef Schwartz, Universitat Autònoma de Barce-
lona. Moshe Shaul, director de la revista en ladí Aki Yerushalayin, Israel. 
Shmuel Trigano, director del Collège d’Études Juives (París) i titular de la 
càtedra europea d’estudis sefardites, Liorna. Hélène Trigano, presidenta 
dels Archives de la Mémoire Sépharade, París. Ángel Vázquez, secretari 
general, Casa Sefarad-Israel, Madrid. Alvise Vianello, IEMed. Abraham 
B.Yehoshua, escriptor israelià d’origen sefardita, Haifa.

En col·laboració amb: 
Casa Sefarad
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Presentació del número 10 de la revista Quaderns de la 
Mediterrània “Intercultural Dialogue between Europe 
and the Mediterranean”, a Barcelona, el 23 de maig, amb mo-
tiu del seminari internacional “El diàleg intercultural Europa-
Mediterrània”. 
A Madrid, el 20 d’octubre
Presentació del número 10 de la revista Quaderns de la Mediterrània, que 
està dedicada al diàleg intercultural i que compta amb la col·laboració 
de la Comissió Europea. Aquest número especial conté una entrevista 
al president Durao Barroso i articles d’experts dels diferents països de 
l’Associació Euromediterrània que aborden les perspectives, els riscos 
i reptes al voltant del diàleg cultural a Europa i a la Mediterrània: la ne-
cessitat de reinventar Europa per adaptar-se al nou panorama creixen-
tment multicultural que les migracions i la globalització comporten, la 
importància d’adaptar els enfocaments teòrics sobre diàleg cultural a 
les pràctiques i polítiques públiques, els reptes que planteja la convi-
vència i la integració a Europa dels col·lectius musulmans o de minories 
que hi són establertes històricament.
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Congressos de l'Any Commemoratiu de Jaume I 

En col·laboració amb: 
Institut d'Estudis Catalans

Amb motiu del DCCCè aniversari del naixement de Jaime I, l’IEMed coor-
ganitza dos congressos que commemoren la figura del monarca i la política 
que es va dur a terme durant el seu regnat. Aquest període de 63 anys 
va suposar la consolidació de les institucions pròpies com les Corts o els 
ajuntaments, de l’economia i la moneda i dels sistemes jurídics (Usatges de 
Barcelona, Furs d’Aragó). També l’expansió i la supremacia comercial a la 
Mediterrània amb l’establiment del Consolats de Mar i la redacció del Llibre 
del Consolat de Mar, que van tenir com a conseqüència directa la difusió 
del dret marítim català fora de les fronteres de la Corona, i la seva influèn-
cia en les polítiques comercials d’altres potències marítimes de l’època o 
l’activació comercial del nord d’Àfrica.

“El poder reial, les institucions i la política internacional”, 
Barcelona, del 31 de març al 5 d’abril

Participants: 
Josep Alanyà, Arxiu de la Catedral de Tortosa. Martí Aurell, Universitat de 
Poitiers. Vicent Baydal, Institució Milà i Fontanals, CSIC. Thomas N. Bis-
son, Universitat de Harvard i Institut d’Estudis Catalans. José Vicente Ca-
bezuelo, Universitat d’Alacant. Juan Carrasco, Universitat Pública de Na-
varra. Pau Cateura, Universitat de les Illes Balears. Paul E. Chevedden, 
Centre for Medieval and Renaissance Studies, Universitat de Califòrnia 
– Los Angeles. Salvador Claramunt, Universitat de Barcelona. Miquel 
Crusafont, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Albert Estrada, ga-
binet numismàtic, MNAC. Maria Teresa Ferrer, Institut d’Estudis Catalans 
i Institució Milà i Fontanals – CSIC. Senén Florensa, director general, IE-
Med. Vicent Garcia Edo, Universitat Jaume I. Salvador Giner, president 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Manuel González Jiménez, Universitat 
de Sevilla. Ernest Marcos, Universitat de Barcelona. Tomàs de Monta-
gut, Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans. Rosa Muñoz, 
Universitat de València. Pere Ortí, Universitat de Girona. Antoni Riera, 
Institut d’Estudis Catalans. Flocel Sabaté, Universitat de Lleida.  Esteban 
Sarasa, Universitat de Saragossa. Damian Smith, Universitat de Saint 
Louis. Albert Torra, Arxiu de la Corona d’Aragó. Max Turull, Universitat 
de Barcelona. Carles Vela, Universitat de Girona. Pere Verdés, Institució 
Milà i Fontanals – CSIC.  

Any commemoratiu de Jaume I

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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“Comerç exterior, economia urbana i consolats”, 
Palma de Mallorca, del 13 al 16 d’octubre 

Participants: 
Jaume Aurell, Universitat de Navarra. Maria Barceló, Universitat de 
les Illes Balears. Carme Batlle, Universitat de Barcelona. Stephen 
Bensch, Swarthmore College, Estats Units. Damien Coulon, Universitat 
d’Estrasburg. Daniel Duran, Institució Milà i Fontanals – CSIC. Gabriel 
Ensenyat, Universitat de les Illes Balears. Maria Teresa Ferrer, Institut 
d’Estudis Catalans i Institució Milà i Fontanals – CSIC. Senén Florensa, 
director general, IEMed. Pere Fullana, director insular de relacions insti-
tucionals del Consell de Mallorca. Salvador Giner, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans. David Igual, Universidad de Castilla – La Mancha. An-
toni Mas, Universitat de les Illes Balears. Xavier Renedo, Universitat de 
Girona. Antoni Riera, Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Cata-
lans. Guillem Rosselló, Museu de Mallorca. Jaume Sastre, Universitat de 
les Illes Balears. Eva Serra, Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Ca-
talans. Marta Serrano Coll, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Jaume 
Sobrequés, UAB i Societat Catalana d’Estudis Històrics. Ricard Soto, 
Universitat de Barcelona. Ricard Urgell, Universitat de les Illes Balears. 
Caterina Valriu, Universitat de les Illes Balears. 
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Espectacle de titelles “Jaume I i els seus feits”. A Ullde-
cona el 4 d’octubre, a Falset el 12 d’octubre, a Barcelona, el 13 
d’octubre i a Alcover, el 19 d’octubre
La companyia d’espectacles Pa Sucat presenta aquest espectacle per 
a tots els públics al voltant de la figura de Jaume I en clau d’humor. Se-
guint el Llibre dels feits del mateix monarca i les Cròniques de Bernat 
Desclot i Ramon Muntaner i mitjançant l’ús de tècniques diverses com 
la titella, el bunraku, la màscara, el cant i la poesia es busca una posada 
en escena propera a les formes narratives de la joglaria i la cançó, que 
dota d’humanitat el personatge de Jaume I i el fa més proper i entenedor 
en la llunyania de vuit segles.

En col·laboració amb: 
Generalitat de Catalunya i Companyia Pa Sucat

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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Concert de Capella de Ministrers. 
Barcelona, 19 de novembre
Coincidint a Barcelona amb l’exposició “Un mar de lleis. L’expansió ca-
talana: de Jaume I a Lepant”, l’IEMed coorganitza aquest concert de 
música medieval de la Corona d’Aragó que ofereix un repertori de peces 
musicals dels segles XIII al XV a càrrec del grup Capella de Ministrers 
a l’església de Santa Maria del Mar.

En col·laboració amb: 
Ministeri de Cultura i Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música
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Exposició “Un mar de lleis: de Jaume I a Lepant”. 
Barcelona, del 4 de desembre de 2008 al 15 de febrer de 2009
Aquesta exposició, integrada per documents de l’època, mostra com el 
dret mercantil català va ser un referent per d’altres països europeus, a 
partir de la Corona d’Aragó. La formació en l’àrea mediterrània d’aquest 
dret específic va estar lligada a un intens trànsit mercantil que va sorgir 
al segle XI coincidint amb les croades cap a l’islam. Ciutats com Gèno-
va, Pisa i Venècia van ser capdavanteres en l’aplicació del dret mercantil 
com a conseqüència directa de la seva gran activitat comercial, però és 
a partir del segle XIII, amb la figura de Jaume I, que els ports de l’àrea 
catalanollevantina com Barcelona, València o Mallorca entren en com-
petència directa amb les ciutats-estat italianes. A la Corona d’Aragó, 
la conseqüència de la conformació d’aquestes zones rivals d’intensa 
projecció exterior i de l’emergent món mercantil marítim va ser la crea-
ció dels Consolats de Mar, institucions representatives dels interessos 
de la Corona a l’exterior. Així, la mostra pretén donar a conèixer al gran 
públic com el dret mercantil es va desenvolupar i va ser un referent a 
Europa, arran de l’expansió territorial i comercial de la Corona d’Aragó 
a la Mediterrània.

En col·laboració amb: 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Cam-
bra de Comerç de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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110Memòria d’activitats 2008

Seminari-taller Catalunya-Egipte “Criteris i tècniques de 
modernització arquitectònica dels centres històrics”, 
Barcelona, 21 i 22 d’abril 
L’IEMed col·labora en l’organització d’un seminari-taller adreçat a es-
pecialistes egipcis que estan redactant projectes de recuperació del 
centre històric del Caire i d’Alexandria. L’objectiu del seminari és oferir 
assessorament i orientació per part d’experts catalans. Així mateix, és 
una bona oportunitat per establir vincles i paral·lelismes entre Barce-
lona i aquestes dues ciutats egípcies. Per a aquest seminari, l’IEMed 
compta amb la col·laboració de professionals de la Direcció Tècnica 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Seminaris

En col·laboració amb: 
Ambaixada d’Egipte a Espanya, Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i Direcció Tècnica 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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Congrés Voces Mediterráneas II, San Lorenzo del Escorial, 
5 i 6 de juliol, en el marc del Congrés Internacional Mundos de 
Mujeres, Madrid, del 3 al 9 de juliol 
La segona edició de les jornades Voces Mediterráneas aborda la Medi-
terrània des d’una perspectiva femenina com a espai geogràfic, geopo-
lític i sociocultural simbòlic i complex. Un espai que planteja múltiples 
formes d’apropament, però també barreres que semblen infranqueja-
bles. Especialistes, escriptores, filòsofes i activistes d’ambdues ribes 
de la Mediterrània es reuneixen en aquesta trobada per reflexionar en 
profunditat sobre els reptes que planteja la transculturalitat i com l’art 
esdevé un instrument d’acció social, transgressió i defensa dels drets 
humans, la pau, les reformes democratitzadores o la igualtat. 

Participants: 
Esther Bendahan, escriptora, Espanya. Carmen Caffarel, directora, Ins-
tituto Cervantes. Domitila Calamai, escriptora, Itàlia. Senén Florensa, 
director general, IEMed. Rina Frank, escriptora, Israel. Aminattou Hai-
dar, militant sahrauí pro drets humans. Hanna Herzo, professora de socio-
logia, Israel. Inmaculada Jiménez Morell, editora, Ediciones del Oriente 
y del Mediterráneo. Teresa Langle de Paz, codirectora del congrés, pro-
fessora de la UAM. Charo López, actriu, Espanya. Nicole Muchnik, perio-
dista i pintora. Enrique Ojeda, director, Fundación Tres Culturas, Sevilla. 
Antonio Parra, director de la Fundació Casa Pintada. Rosa M.ª Pereda, 
codirectora del congrés, professora de la UAM. Carmen Romero, membre 
del Círculo Mediterráneo, Espanya. M. Àngels Roque, directora de l’àrea 
d’estudis de cultures mediterrànies, IEMed. Fanny Rubio, directora, Institu-
to Cervantes de Roma. Kawter Salam, escriptora, Palestina. M.ª Fernan-
da Santiago Bolaños, escriptora i doctora en filosofia, Espanya. Isabel 
Taiahuerce, periodista i professora d’història de la comunicació, Espanya. 
Wassyla Tamzali, advocada, membre del Círculo Mediterráneo, Algèria/
França. Minou Tavárez Miravall, diputada, República Dominicana. 

En col·laboració amb: 
Instituto Cervantes, Casa Sefarad i Fundación Tres Culturas
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Trobada de dones periodistes amb visió de gènere. 
Barcelona, 15 i 16 de setembre 
Aquesta trobada s’articula en dues reunions de treball: entre periodis-
tes de països en conflicte amb Israel, Palestina i el Líban i periodistes 
catalanes i, en segon lloc, entre comunicadores de diverses ONG ela-
borar una guia de bones pràctiques per a la comunicació periodística 
de continguts que afecten la qüestió de gènere a la Mediterrània. Els re-
sultats d’ambdues reunions seran presentats posteriorment durant les 
III Jornades de dones periodistes i comunicadores de la Mediterrània 
que tindrà lloc els dies 23 i 24 d’octubre a Marràqueix. 

Participants: 
Fatima Ahmed, Associació Ibn Batuta. Marta Ayora, membre de la Co-
missió XIDPIC.CAT – Xarxa Mediterrània. Teresa Bau, periodista, Vila 
Web. Suelma Beiruk, Dones de Negre. Montse Benito, responsable 
de temes de gènere d’ENTREPOBLES. Montse Cervera, Dones per la 
Pau. Montse G. Sosa, XIDPIC.CAT/ACSI. Marian Galindo, periodista. 
Conxa Garcia, Ones de Dones. Salwua l’Aquaji el Gharbi, responsa-
ble d’UNESCO-Gènere. Tona Gusi, membre de la Comissió XIDPIC.
CAT – Xarxa Mediterrània. Haifa Haidar, presidenta de la Unió de Dones 
Jordanes. Fabiola Llanos, periodista i responsable de sensibilització de 
COOPERACCIÓ. Júlia López, XIDPIC.CAT/Moncomunicació. Cristina 
Martínez, responsable de Comunicació d’ACSUR–Gènere. Montse Mi-
nobis, presidenta, XIDPIC.CAT. Anna Morero, responsable de formació i 
especialista en gènere de COOPERACCIÓ. Carmen Murias, Dones per 
la Pau. Maria Palomares, periodista, “Ciutat Vella Masala”/ Dones x Do-
nes. Marga Pont, responsable de comunicació, COOPERACCIÓ. M. Àn-
gels Roque, directora d’estudis de cultures mediterrànies i de Quaderns 
de la Mediterrània, IEMed. Kawther Salam, periodista. Empar Salvador, 
periodista. Leonor Sedó, XIDPIC.CAT/’39 y más’. Elena Tarifa, periodis-
ta. Lídia Vilalta, membre de la Comissió XIDPIC.CAT – Xarxa Mediterrà-
nia. Dolors Viñas, XIDPIC.CAT/9 Nou. Associació Al Hanan.

En col·laboració amb: 
Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores – Xarxa 
Internacional de Periodistes amb visió de gènere i Oficina de Pro-
moció de la Pau i els Drets Humans

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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Seminari “Anselm Turmeda al segle XXI”. 
Montblanc, 4 d’octubre
L’IEMed col·labora en l’organització d’aquesta trobada que commemora 
la figura del frare franciscà del segle XII Anselm Turmeda. Mallorquí de 
naixement, Turmeda va triar viure a Tunis sense perdre, però, el contacte 
amb el món cristià, fet que el va convertir en vincle entre la cultura mu-
sulmana i la cristiana i en referent d’especial significat als nostres dies 
en el context del diàleg entre cultures.

Participants: 
Josep Andreu, alcalde de Montblanc. Laura Baeza, cap de la unitat 
d’afers euromediterranis, Orient Mitjà i Mediterrània Sud, DG RELEX, Co-
missió Europea, Brussel·les. Raja Y. Bahri, Universitat de la Manouba, Tu-
nis. Dolors Bramon, professora d’estudis àrabs i islàmics, Universitat de 
Barcelona. José F. Cutillas, professor d’islamologia, Universitat d’Alacant. 
Jaume Felip, historiador. Senén Florensa, director general, IEMed. Joan 
Fuguet, historiador. Jaume Mensa, professor de filosofia, UAB. Carmen 
Plaza, vicepresidenta de l’Associació per Montblanc i La Conca. Abden-
nur Prado, president, Junta Islàmica Catalana

En col·laboració amb: 
Associació per Montblanc i la Conca i Municipi de Montblanc
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Jornada “El diàleg intermediterrani”. V Jornada Ernest Lluch. 
Torroella de Montgrí, 4 d’octubre
La relació d’interdependècia que hi ha entre el Sud i el Nord es posen 
de manifest amb aspectes com ara els conflictes armats, les relacions 
comercials i el sector de l’energia, la protecció del medi ambient, els 
fluxos migratoris i el diferent grau de desenvolupament. Aquesta realitat 
planteja la necessitat d’abordar les problemàtiques de manera global 
i com a part dels processos d’integració política i econòmica que ja 
funcionen a la regió. L’IEMed col·labora en l’organització de la jornada 
“El diàleg intermediterrani” per fomentar un debat que aporti visions 
constructives al voltant de com assumir els reptes que es plantegen des 
d’un punt de vista polític, econòmic i social.

Participants: 
Tomàs Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a Beirut. Gemma 
Aubarell, directora de programació, IEMed. Andreu Claret, director de 
la Fundació Anna Lindh. Sami Naïr, catedràtic de ciències polítiques, Uni-
versitat París VIII. 

En col·laboració amb: 
Fundació Ernest Lluch i Museu de la Mediterrània – Can Quintana 

5. Activitats
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Jornades “Drets humans, migracions i gènere” 
Barcelona, 17 i 18 d’octubre
Aquesta jornada pretén analitzar de manera crítica la situació dels drets 
humans als països àrabs, el Magreb i el Golf Pèrsic, especialment pel 
que fa als drets de les dones i de les poblacions immigrades. La jornada 
s’emmarca en els actes commemoratius del 60è aniversari de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans.

En col·laboració amb: 
REMCODE i ATIME

Participació a les III Jornades de Dones periodistes i co-
municadores de la Mediterrània. 
Marràqueix, 23 i 24 d’octubre
L’IEMed participa i col·labora en aquestes jornades amb la ponència 
de M. Àngels Roque “Polítiques euromediterrànies per  reforçar el pa-
per de la dona a la Mediterrània” i la presentació d’una guia de bones 
pràctiques elaborada per dones periodistes i comunicadores d’ONG 
de Catalunya i de diversos països en conflicte com ara Palestina, Israel 
i el Líban.

En col·laboració amb: 
Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació de Gènere i Asso-
ciació Ennakil del Marroc
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Conferència de socis i patrocinadors del projecte regional 
“Our Shared Europe”. 
Barcelona, 25 i 26 de novembre
L’Institut Europeu de la Mediterrània acull la conferència de socis i pa-
trocinadors d’aquest projecte liderat pel British Council, que té per 
objectiu promoure el coneixement dels ciutadans europeus sobre les 
aportacions positives de l’islam a les societats europees i la seva identi-
tat. Així mateix, posa l’accent en el paper de l’islam europeu en la realitat 
present i futura, i en com es genera consciencia entre la ciutadania 
sobre les arrels culturals i intel·lectuals comunes de les tradicions reli-
gioses cristiana, islàmica i jueva. Un dels propòsits més ambiciosos del 
projecte “Our Shared Europe” és encoratjar tant els musulmans com 
els no musulmans per trobar els aspectes comuns de les tradicions que 
conformen una identitat compartida.

En col·laboració amb: 
British Council 

5. Activitats
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Trobada europea i mediterrània d’entitats de promoció de 
la literatura i la lectura. 
Barcelona, 18 i 19 de desembre
La Institució de les Lletres Catalanes (ILC), l’Institut Ramon Llull i l’Institut 
Europeu de la Mediterrània organitzen la primera trobada d’institucions 
europees i de la riba sud de la Mediterrània dedicades a la promoció 
de la literatura i la lectura. Aquesta trobada s’emmarca en la celebració 
del doble aniversari de la ILC que vol compartir els seus programes 
i propostes, presents i de futur, amb entitats d’arreu d’Europa i de la 
Mediterrània amb objectius comuns. La trobada es proposa exposar i 
debatre els objectius, estratègies, programes i mètodes de treball que 
fan servir les entitats participants per a la promoció de la literatura dins 
el propi espai cultural. Els eixos de treball de la jornada giren al voltant 
de la tradició i el patrimoni literaris, i la projecció social de la literatura.

Congrés “Les religions a Europa davant el segle XXI”. 
Barcelona, del 10 al 12 de desembre
Amb motiu de l’Any Europeu 2008 del diàleg intercultural, l’IEMed 
col·labora en l’organització d’aquest congrés adreçat a gestors muni-
cipals, membres actius de les seves comunitats religioses i responsa-
bles polítics i religiosos. L’objectiu és posar de manifest els reptes i les 
oportunitats que les religions han d’afrontar a l’Europa contemporània, 
tot establint punts de trobada i col·laboració entre les diverses religions 
que hi conviuen.

En col·laboració amb: 
Grup de Treball Estable sobre les Religions (GTER). Amb el suport 
de: Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalun-
ya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona
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“Raimundus Christianus Arabicus” a Perpinyà de l’1 de des-
embre de 2007 al 5 de gener de 2008, a Lleida del 5 al 28 de 
març, a Rabat del 9 al 18 d’abril, a Santa Coloma de Queralt del 
8 al 29 de juny, a Torroella de Montgrí del 10 de setembre al 31 
d’octubre i a Barcelona del 27 de novembre al 17 de desembre
Mostra de manuscrits i documents de l’època de Ramon Llull que exhi-
beix les obres més representatives pel discurs intercultural com ara El 
llibre del gentil i dels tres Savis i Ars, vinculats al pensament combina-
tori, tractats sobre geometria o cartes d’acords comercials amb panells 
il·lustrats i explicatius que acompanyen aquesta selecció bibliogràfica.

Exposicions i itineràncies

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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120Memòria d’activitats 2008

"Viure la Mediterrània" a Esparreguera del 25 de febrer al 31 
de març, a Orà del 15 al 26 de setembre i a la Garriga del 28 de 
novembre al 14 de desembre
La voluntat d’aquesta mostra itinerant és generar una reflexió sobre els 
valors, la identitat històrica i cultural de l’arquitectura tradicional i la ne-
cessitat de preservar aquest valuós patrimoni dels diferents pobles de 
la Mediterrània. Molts dels elements arquitectònics tradicionals que s’hi 
exhibeixen estan directament vinculats a l’estil de vida de Catalunya, 
paradigma de la vida mediterrània. La itinerància d’aquesta exposició 
uneix diferents regions europees i mediterrànies per ajudar a descobrir 
que l’arquitectura tradicional forma part d’aquest patrimoni col·lectiu i 
per generar iniciatives de desenvolupament rural i turístic als diferents 
indrets on és exposada. 

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural



121

D
ià

le
g

Trobada / Cicle Cinema Hispanoàrab. 
Saragossa del 7 al 15 de març
Projecte d’intercanvi de pel·lícules realitzades per directores àrabs i 
hispanes que sorgeix d’una doble necessitat: d’una banda, el suport a 
l’exhibició de cinema dirigit per dones en contextos culturals masculins 
i molt condicionats pel mercat cinematogràfic i, per l’altra, l’oportunitat 
de facilitar als programadors cultruals pel·lícules al marge dels circuits 
comercials. El cinema àrab i hispà més habitual contribueix en molts ca-
sos a perpetuar les desigualtats de gènere, ètniques, religioses, sexuals 
i culturals, per la qual cosa és vital oferir canals i espais d’exhibició, 
visibilitat i reconeixement especialitzats. La producció cinematogràfica 
al marge de la comercial mostra realitats que trenquen amb imatges 
deformades, facilita el descobriment i el protagonisme de les dones en 
el mitjà audiovisual àrab i hispà, i afavoreix l’intercanvi i el coneixement 
entre cultures. 

Presentació del Festival de músiques sacres de Fes.  
Barcelona, 24 d’abril 
L’IEMed acull la roda de premsa de presentació d’aquest festival que 
des 1994 reuneix a aquesta localitat marroquina expressions d eles mú-
siques sacres i espirituals d’arreu del món. La XIV edició del festival, del 
6 al 15 de juny, presenta com a novetats d’un variat programa “Les nits 
dels cants sacres afroamericans i sufís” – una suggerent combinació de 
cants sufís del Pakistan i els cants espirituals del gospel americà-, i “Les 
set últimes paraules de Crist” amb música de Haydn interpretada pel 
quartet Ysaÿe amb textos del filòsof francès Michel Serres.

Activitats culturals

En col·laboració amb: 
Consolat del Marroc a Barcelona i Festival i Fundació Esperit de Fes.

En col·laboració amb: 
Universitat de Saragossa i Odeonia



 

 

122Memòria d’activitats 2008

Cicle de músiques de la Mediterrània, 29 d’abril, 22 de maig, 
8 d’octubre, 5 de novembre i 11 de desembre 
Cicle de música anual que combina els vessants religiós i tradicional 
de les principals manifestacions musicals d’arreu de la Mediterrània i 
ofereix 5 concerts al llarg del 2008. Es busca donar a conèixer les di-
ferents expressions musicals tradicionals que conviuen a la Mediterrà-
nia des de l’antiguitat i que han evolucionat cap a la música actual. La 
selecció d’artistes que es programa és una representació de bona part 
dels pobles, cultures, regions i llengües de la Mediterrània. Provinents 
del Magreb, del Maixreq, dels Balcans o d’Espanya, interpreten des de 
música antiga cristiana fins a cants religiosos i profans d’ètnies gitanes 
o música tradicional magrebina. Tots ells, a més, tenen una trajectòria 
musical diversa, que es fa palesa en la riquesa de les seves interpreta-
cions i en la varietat instrumental. 
•	29 d’abril: Anouar Brahem. Tunísia. Llaüt, música tradicional oriental i 

mediterrània.
•	22 de maig: Boban Markovic Orkestar. Bass band. Sèrbia. En el marc 

de la Nit del Diàleg.
•	8 d’octubre: Damasc Ensemble Al Kindi. Síria. Música clàssica àrab i 

espectacle de dervixos giròvags.
•	5 de novembre: Eduardo Paniagua. Espanya. Música sefardita, me-

dieval i hispanoàrab. En el marc del seminari “Sefardites, pont cultural 
entre Orient i Occident”.

•	11 de desembre: Les Musiciens du Nil. Alt Egipte (minoria ètnica de 
gitanos nubis). Música tradicional i religiosa saiydi.

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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Concert de Capella de Ministrers. En el context de la visita 
oficial de la reina d’Espanya a Grècia. Rodes, 16 de maig
Aquest concert  de música tradicional de la Corona d’Aragó és un dels 
actes d’inauguració de la Casa de la Llengua d’Espanya dels Cavallers 
Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem a la illa de Rodes, que comptarà 
amb la presència de la Reina d’Espanya.

En col·laboració amb: 
Casa Reial, Ambaixada d’Espanya a Grècia i Institut Nacional de les 
Arts Escèniques i la Música (INAEM)

Nits d'estiu al Palau Robert, Barcelona 26 de juny, 3, 10, 17 i 
24 de juliol. 
Les Nits d’estiu al jardí del Palau Robert és un cicle de música a l’aire 
lliure que inclou un concert setmanal i la projecció d’una pel·lícula. Tant 
els grups convidats com el llargmetratge parteixen de la Mediterrània 
com a nexe d’unió. En aquesta edició, les Nits d’estiu s’organitzen per 
donar suport al projecte de l’hospital de Sant Joan de Déu “Apadrina els 
infants malalts de Sierra Leone” 

En col·laboració amb: 
Palau Robert

•	Dijous, 26 de juny de 2008 a les 20.30 hores. SINOUJ
•	Dijous, 3 de juliol de 2008 a les 20.30 hores. LES VIOLINES & EL 

PONT D’ARCALÍS 
•	Dijous, 10 de juliol de 2008 a les 20.30 hores. MARIA DEL MAR BO-

NET
•	Dijous, 17 de juliol de 2008 a les 20.30 hores. CHICUELO 
•	Dijous, 24 de juliol a les 22.30 h. Cinema al jardí: De l’altre costat 

[Auf der Anderen Seite]. Pel·lícula germanoturca del director Fatih Akin. 
Premiada al Festival de Cinema de Canes. Guardonada amb el Premi Lux 
de Cinema del Parlament Europeu a la peça que millor reflecteix el debat 
sobre la integració dels immigrants a Europa i promou els valors de la Unió 
Europea. 

5. Activitats
5.3. Diàleg social i cultural
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Espectacle i exposició “Fes, reina de ciutats”. 
Barcelona, 1 de desembre 
L’Institut Europeu de la Mediterrània col·labora en diversos actes de 
commemoració a Barcelona del MCC aniversari de la fundació de la 
ciutat de Fes l'any 789. Una de les cites és l’espectacle “Fes, reina 
de ciutats” que se celebra a l’Auditori a càrrec de Moultaqa Salam i 
Rachida Talal sobre la història de la ciutat marroquina des de la data de 
la seva fundació. L’espectacle es complementa amb una exposició amb 
quadres de Said el Messari i Mounia Touis.

Mediterrània. Fira d’espectacles d’arrel tradicional 2008. 
Manresa, del 30 d’octubre al 2 de novembre 
L’IEMed col·labora en la fira d’espectacles Mediterrània, un mercat 
multidisciplinari de noves creacions artístiques inspirades en la tradició 
catalana, però també en les tradicions artístiques d’arreu de la Medi-
terrània. Es tracta d’una fira que se celebra a Manresa anualment, que 
enguany arriba a la seva onzena edició i que és un punt de trobada per 
a artistes, empresaris i programadors culturals.

En col·laboració amb: 
Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània 
(FMED), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Manresa

En col·laboració amb: 
Ambaixada del Marroc a Espanya, Associació per al MCC Aniversa-
ri de la Fundació de Fes, FECCOM i Centre Euroàrab de Catalunya
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5. Activitats

5.4. Divulgació mediterrània

Objectius: 
Promoció del coneixement de diversos àmbits de la realitat mediterrània a partir de diferents formats adreçats tant a 
l’àmbit universitari com al públic general.

Taula rodona “Les aportacions dels refugiats a Catalun-
ya” de presentació del llibre L’enriquiment de la pèrdua. Les 
aportacions dels refugiats a Catalunya. Barcelona, 4 de febrer 
Presentació d’aquest llibre que recull els testimonis sobre l’exili, l’asil i 
el desarrelament d’una desena d’escriptors i escriptores refugiats a Ca-
talunya. Els autors expliquen les seves vivències personals als centres 
d’acollida de persones refugiades, i permeten visualitzar la realitat de 
vidas marcades pel conflicte. El volum conté textos de Pius Alibek (Irak), 
Nazanín Amirian (Iran), Jorge Barudy (Xile), Marija Djurdjevich (antiga 
Iugoslàvia), Jorge Ferrer (Cuba), Cristina Peri Rossi (Uruguai), Bashkim 
Shehu (Albània), Inongo vi-Makome (Camerun) i Monika Zgustova (anti-
ga Txecoslovàquia), entre d’altres.

Tribuna 

Participants: 
Pius Alibek, escriptor i refugiat iraquià. Oriol Amorós, secretari per a 
la Immigració, Generalitat de Catalunya. Xavier Aragall, responsable del 
programa migracions, IEMed. Àgata Sol Rueda, directora general de la 
CEAR. Mònika Zgustova, escriptora i refugiada txeca. 

En col·laboració amb: 
Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat  i Secretaria d’Immigració de 
la Generalitat de Catalunya
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Taula rodona “Segregació escolar i immigració” per pre-
sentar el llibre Segregación escolar e inmigración. Contra los 
guetos escolares: derecho y políticas públicas urbanas, Bar-
celona, 21 de febrer 
Taula rodona amb motiu de la presentació de l’estudi de Juli Ponce que 
posa de relleu les connexions entre l’urbanisme i la segregació escolar 
des d’una perspectiva jurídica, i a partir de les dades aportades per 
altres disciplines com la sociologia o l’estadística. 

Participants: 
Juli Ponce, professor de dret administratiu, UB, Antonio Izquierdo, cate-
dràtic de sociologia, Universidad de A Coruña; Javier Moreno, subdirector 
general de publicacions i documentació, CEPC; Xavier Aragall, respon-
sable del programa migracions, IEMed, Laila Karrouch, escriptora.

En col·laboració amb: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministeri de la 
Presidència
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5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània

Taula rodona “Els tentacles del Gihad a la Mediterrània” 
arran de la presentació de l’edició en català de Les fronteres de 
la Gihad. Barcelona, 11 de març.              
Per presentar l’edició en català de l’obra Les frontières du Jihad de 
Jean-Pierre Filiu (Edicions de 1984) l’IEMed i Edicions de 1984 orga-
nitzen la taula rodona “Els tentacles del Gihad a la Mediterrània” sobre 
el terrorisme gihadista en aquesta àrea geogràfica. L’obra dedica una 
particular atenció a les ramificacions que s’han detectat a Espanya i a 
Europa. 

Participants: 
Jean-Pierre Filiu, professor a l’Institut d’Estudis Polítics de París i autor 
del llibre, Joan Roura, redactor d’internacional a Televisió de Catalunya, 
Senén Florensa, director general, IEMed.

En col·laboració amb: 
Edicions de 1984
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Taula rodona “L’alimentació a la Mediterrània: el diàleg 
cultural al voltant de la taula” per presentar el llibre Beber y 
comer en el Mediterráneo. Madrid, 25 de març i Barcelona, 26 
de març 
Taula rodona coincidint amb la presentació de l’edició castellana del 
llibre de Paul Balta Beber y comer en el Mediterráneo, amb il·lustracions 
de Fabien Seignobos, en què l’autor presenta les similituds i les di-
ferències entre les cuines de la Mediterrània mitjançant tres viatges: en 
el temps, en l’espai i per la gastronomia. A través de les preparacions 
típiques d’ambdues ribes de la Mediterrània, des dels entrants variats 
(mezzé, kémia o tapes) fins al cafè àrab, turc o grec, sense oblidar les 
begudes alcohòliques i el fet que jueus, cristians i musulmans no con-
sumeixen determinats aliments. 

Participants (Madrid): 
Paul Balta, escriptor i autor del llibre. Inmaculada Jiménez, directora, 
Ediciones de Oriente y del Mediterráneo. Gema Martín Muñoz, directora, 
Casa Árabe.

Participants (Barcelona): 
Paul Balta, escriptor i autor del llibre. Senén Florensa, director general, 
IEMed. Inmaculada Jiménez, directora, Ediciones de Oriente y del Medi-
terráneo. Claudine Rulleau, periodista i crítica literària. 

En col·laboració amb: 
Casa Árabe y Ediciones de Oriente y el Mediterráneo



 

 

130Memòria d’activitats 2008

Taula rodona amb motiu de la presentació del llibre “Salir 
del callejón del gato. La deconstrucción de Oriente y Oc-
cidente y la gobernanza global”. 
Barcelona, 10 d’abril 
Presentació del llibre Salir del callejón del gato. La deconstrucción de 
Oriente y Occidente y la gobernanza global, escrit per l’ambaixador 
d’Espanya a Albània, Manuel Montobbio, que analitza els estereotips 
que condicionen les relacions entre diferents cultures. Aborda les claus 
per les quals les percepcions d’una societat envers les altres queden 
supeditades al binomi “nosaltres-ells” i a un judici basat gairebé en ex-
clusiva en els valors propis. Contemplem d’aquesta manera una realitat 
distorsionada que només es pot defugir si es consensuen nous para-
digmes comuns sobre idees com la democràcia, els drets humans, el 
desenvolupament, la pau i la cultura. 

Participants: 
Fred Halliday, professor de relacions internacionals a la London School 
of Economics i a la Fundació CIDOB. Manuel Montobbio, ambaixador 
d’Espanya a Albània i autor del llibre. Narcís Serra, president, Fundació 
CIDOB. Xavier Vidal-Folch, director adjunt, El País. 

En col·laboració amb: 
Fundació CIDOB i Icària Editorial

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània



131

D
eb

at

Taula rodona “Els reptes de la transformació al Magreb” 
arran de la presentació del llibre North Africa Politics, Region, 
and the Limits of Transformation. Barcelona, 29 de maig
Taula rodona que serveix de presentació pública del llibre “Els reptes 
de la transformació al Magreb”, d’autors originaris del Magreb, Europa 
i els EUA. L’obra aborda la realitat de la zona des d’una perspectiva 
multidisciplinària a través de tres vessants. La primera fa un estudi indi-
vidual de cadascun dels països magrebins; la segona analitza els fluxos 
migratoris, les reformes econòmiques, la qüestió de gènere, els movi-
ments berebers i les relacions intramagrebines, i la tercera avalua les 
relacions estratègiques del Magreb en seguretat i defensa, terrorisme 
internacional, polítiques exteriors dels EUA, França i Espanya, i el seu 
paper a la regió del Sahel.

Participants: 
Haizam Amirah Fernández, investigador i coordinador de la publicació, 
Real Instituto Elcano, Madrid, Senén Florensa, director general, IEMed, 
Yahia Zoubir, professor de relacions internacionals i gestió, Euromed-Mar-
seille École de Management, Marsella.

En col·laboració amb: 
Real Instituto Elcano
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Taula rodona “Annàpolis, camí cap al fracàs o cap a la pau 
a l’Orient Mitjà” que coincideix amb la reedició del llibre ¿Por 
qué ha fracasado el proceso de paz? Claves para entender el 
conflicto palestino-israelí, Barcelona, 12 de juny 
Reedició de la taula rodona sobre les perspectives de pau al Pròxim 
Orient tot coincidint amb l’edició actualitzada del llibre ¿Por qué ha 
fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí, de 
Ferran Izquierdo i Ignacio Álvarez-Ossorio. En aquesta segona edició, 
ampliada i actualitzada, es donen les claus necessàries per comprendre 
les implicacions de la Intifada d’Al Aqsa, les exigències del full de ruta, 
la política unilateral del govern Olmert, els efectes del mur, la política de 
l’Administració Bush envers l’Orient Mitjà, la victòria electoral de Hamàs 
i la creació d’un Govern d’unitat palestí i les conseqüències de la con-
ferència d’Annàpolis, entre altres esdeveniments.

Participants: 
Ignacio Álvarez-Ossorio, professor d’estudis àrabs i islàmics, Universitat 
d’Alacant i coautor del llibre. Senén Florensa, director general, IEMed. 
Ferran Izquierdo, professor de relacions internacionals, UAB i coautor del 
llibre. Joan Roura, redactor d’internacional, Televisió de Catalunya. Antoni 
Segura, catedràtic d’història contemporània i director del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals, UB.

En col·laboració amb: 
Editorial Los Libros de la Catarata

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Taula rodona “Alimentació, cultura i estils de vida al Ma-
rroc” per presentar el llibre Rojo y verde. Alimentación y coci-
nas en Marruecos. A Madrid el 17 de juny i a Barcelona el 18 
de juny
Es presenta l’obra Rojo y verde. Alimentación, cultura y estilos de vida 
en Marruecos que signen Isabel González Turmo, doctora en antropo-
logia social de la Universitat de Sevilla; Fatima El Ouardani, doctora en 
ciències biològiques de la Universitat de Granada, i Abdeslam El Aallali, 
doctor en ciències biològiques de la Universitat de Granada i membre 
de la Comissió Internacional per a l’Antropologia de l’Alimentació. El 
llibre fa una original aproximació als hàbits alimentaris de la població 
marroquina, a partir d’una investigació realitzada entre el 1998 i el 2001 
a dotze localitats marroquines per estudiar com afecten a la cuina del 
país els canvis en la producció i distribució d’aliments i l’obertura als 
mercats internacionals. També s’observen els comportaments i els ri-
tuals a la taula, la difusió de les receptes tradicioanls i els seus ritmes, 
estacionalitat i evolució. El llibre també recull les conclusions de l’estudi 
sobre com l’augment del turisme ha incidit en  aquests àmbits.

Participants (Madrid): 
Isabel González Turmo, doctora en antropologia social, Universitat de 
Sevilla, i coautora del llibre. Francesc Xavier Medina, responsable del 
programa de cultures mediterrànies, formació i recerca, IEMed.

Participants (Barcelona): 
Leila Abu-Shams, professora d’estudis àrabs i islàmics, Universitat del 
País Basc. Isabel González Turmo, doctora en antropologia social, Uni-
versitat de Sevilla. Francesc Xavier Medina, responsable del programa 
de cultures mediterrànies, formació i recerca,  IEMed.

En col·laboració amb: 
Casa Árabe i Editorial Trea
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Presentació de l’edició 2008 de Terramed. “El futur del 
sector agroalimentari a la Mediterrània”. 
Barcelona, 17 de juny
L’IEMed acull la presentació de l’edició en castellà de la publicació 
anual de referència del CIHEAM que s’edita des del 1999. Aquest any 
és el primer que es publica en castellà. Terramed presenta una visió 
prospectiva sobre el futur del sector agroalimentari a la Mediterrània 
i proposa quatre escenaris globals en l’horitzó del 2020 a partir d’una 
anàlisi multidisciplinària.

Participants: 
Bertrand Hervieu, secretari general del CIHEAM. Plácido Plaza, admi-
nistrador principal de la Secretaria General a París. Luis Esteruelas, direc-
tor de l’lnstitut Agronòmic Mediterrani de Saragossa. 

En col·laboració amb: 
Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis i Ins-
titut Agronòmic Mediterrani de Saragossa

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània



135

D
eb

at

Taula rodona per presentar l’obra Le Maroc d’aujourd’hui. 
Barcelona, 25 de juny
Editat per MERIFOR, Le Maroc d’aujourd’hui inclou capítols d’autors 
de rellevància com ara Mohamed Tozy, Khadija Mossen-Finan, Larabi 
Jaidi, Mohamed Berrada, Noureddine Harrami i Abdellah Hammoudi, i 
tracta temes del debat polític d’actualitat del Marroc. La taula rodona va 
presentar un debat arran d’aquests continguts i al voltant del conflicte 
del Sàhara Occidental, el procés de democratització, la qüestió amazi-
ga, la reforma del sistema educatiu i la situació de les dones.

Participants: 
Paola Gandolfini, arabista, investigadora, Universitat de Bèrgam. Antoni 
Segura, escriptor i autor del llibre. 

En col·laboració amb: 
Centre d’Estudis Avançats de la Mediterrània de Venècia, MERIFOR
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Taula rodona “Danys col·laterals: testimoni d’un ambaixa-
dor de l’infern iraquià” de presentació del llibre del mateix 
títol. Barcelona, 9 de juliol
L’Institut Europeu de la Mediterrània organitza la presentació del volum 
“Danys col·laterals: testimoni d’un ambaixador de l’infern iraquià”, de 
l’ambaixador a Iraq Ignacio Rupérez. Des del profund coneixement de 
l’Orient mitjà, l’autor recull els esdeveniments que han marcat el període 
immediatament posterior a la invasió d’Iraq entre el 19 de març i l’1 de 
maig de 2003 des de l’òptica d’un diplomàtic. 

Participants: 
Senén Florensa, director general, IEMed. Ignacio Rupérez, diplomàtic, 
ambaixador a Iraq entre el 2005 i el 2008 i autor del llibre. Antoni Segura, 
catedràtic d’història contemporània, Universitat de Barcelona. Ángel Vi-
ñas, historiador i catedràtic de la Universidad Complutense de Madrid. 

En col·laboració amb: 
Editorial Planeta

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Taula rodona “La ciutat magrebina a l’època colonial” 
arran de la presentació del llibre del mateix títol. Barcelona, 15 
d’octubre
Presentació del llibre La ciudad magrebí en tiempos coloniales de la 
col·lecció Viento Plural, editada per Anthropos i dedicada a l’entorn me-
diterrani des d’una triple perspectiva: humana, cultural i històrica. L’obra 
analitza diversos fenòmens socials i culturals heretats de l’època colo-
nial que han condicionat el desenvolupament urbà de ciutats del nord 
d’Àfrica com Alger, Tetuan, Sidi Ifni, Alhucemas i molt especialment Fes. 
Para atenció també a trets característics d’aquestes ciutats, com ara 
la preservació de les medines o el seu creixement en forma de traçats 
urbans racionals i modernitzadors amb grans bulevards i avingudes.

Participants: 
Senén Florensa, director general, IEMed. José A. González Alcantud, 
professor d’antropologia, Universitat de Granada i editor del llibre. Eloy 
Martín Corrales, professor d’història moderna, Universitat Pompeu Fabra. 
Esteban Mate, director d’Anthropos Editorial. 

En col·laboració amb: 
Editorial Anthropos
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Taula rodona amb motiu de la presentació del llibre Chiíes 
y suníes, los dos brazos de Alá. 
Barcelona, 20 de novembre
Els diferents corrents de l’islam abasten més de 1.500 milions de fidels 
a tot el món, i esdevenen un caleidoscopi de doctrines i tradicions que 
sovint es confonen. De la mateixa manera, la visió majoritària que impera 
a Occident sobre l’islam polític prové, entre altres motius, de la simplifi-
cació dels conflictes a la regió, que sovint es redueixen a un simple en-
frontament confessional entre sunnites i xiïtes. El llibre de Javier Martín, 
corresponsal  a Orient Mitjà i director del Servei Àrab de l’Agència EFE, 
analitza els orígens i els esdeveniments que van preconitzar la propaga-
ció moderna de l’islam polític i el desenvolupament i la projecció de les 
forces emergents a Orient Mitjà.  

Participants: 
Xavier Batalla, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia i director ad-
junt de Vanguardia Dossier. Javier Martín, cap de la corresponsalia de 
l’agencia EFE a Iran i autor del llibre. Joan Roura, periodista de TV3. Lur-
des Vidal, responsable del programa món àrab i redactora en cap d’afkar/
ideas, IEMed.

En col·laboració amb: 
Editorial Los Libros de la Catarata

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Taula rodona “Ciutadania i immigració”. 
Barcelona, 26 de febrer. 
Com a part de les jornades “Construint ciutadania” que convoca la 
Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya s’organitza la taula rodona 
“Ciutadania i immigració”. Aquesta taula rodona reuneix els candidats 
dels partits catalans a les eleccions legislatives del 9 de març de 2008 
per exposar les propostes dels seus partits en drets dels immigrants i 
les polítiques d’integració i ciutadania.  

Conferències

Participants: 
Ibrahim Yaabed, CiU, Oriol Amorós, ERC, Jordi Pedret, PSC, Laura 
Massana, ICV-EU, Montserrat Nebrera, PP, Xavier Aragall, programa 
migracions, IEMed, Senén Florensa, director general. IEMed.

En col·laboració amb: 
Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya



 

 

140Memòria d’activitats 2008

Conferència “La construcció exterior europea i el futur de 
la Mediterrània”, amb Vicente Garcés. Tirana, 6 de maig
Conferència inclosa als actes de la Setmana Europea de la Cultura a 
Tirana i dins el programa de formació a funcionaris dels governs alba-
nesos d’Afers Exteriors i Integració Europea en matèria d’Associació 
Euromediterrània.

Conferència “Per al diàleg de les religions a la Mediterrà-
nia” amb Mhmed Fantar. Barcelona, 22 d’abril
Conferència a càrrec del professor Mhmed Fantar, senador de la Repú-
blica de Tunis i titular de la càtedra Ben Ali per al diàleg de civilitzacions 
i religions de la Universitat de Tunis – el Manar. 

En col·laboració amb: 
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona

En col·laboració amb: 
AECI i Ambaixada d’Espanya a Albània

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Conferència “El velo que molesta a la modernidad”, amb 
Ferhat Kentel. Madrid, 27 d’octubre
L’Institut Europeu de la Mediterrània col·labora en l’organització 
d’aquesta conferència que el professor Kentel impartirà sobre la socie-
tat turca contemporània i el paper del vel com a símbol de les diferents 
ideologies que conviuen al país actualment. 

Conferència “La democràcia a Israel”. 
Barcelona, 22 de maig
L’IEMed acull aquesta conferència que forma part d’un cicle sobre di-
versos aspectes polítics, històrics, socials i culturals d’Israel. 

En col·laboració amb: 
Comunitat Jueva Bet Shalom de Catalunya

En col·laboració amb: 
CSIC

Conferència “Fes, reina de ciutats”, amb Eloy Martín Corra-
les. Barcelona, 1 de desembre 
Amb aquesta conferència sobre la història de la ciutat de Fes des de la 
seva fundació l’IEMed participa als actes de commemoració a Barcelo-
na del MCC aniversari de la fundació de la ciutat l'any 789 per part d' 
Idrís I, fundador de la dinastia dels idrisís.

Participants: 
Omar Azziman, ambaixador del Marroc a Espanya. Mohammed Chaib, 
diputat del Parlament de Catalunya. Senén Florensa, director general, IE-
Med. Saâd Kettani, alt comissari de l’Associació per al MCC Aniversari de 
la Fundació de Fes. Eloy Martín Corrales, professor d’història moderna, 
Universitat Pompeu Fabra. Ali Raissouni, historiador i membre del Consell 
Superior d’Ulemes del Marroc. 

En col·laboració amb: 
Ambaixada del Marroc a Espanya, Associació per al MCC Aniversa-
ri de la Fundació de Fes, FECCOM i Centre Euroàrab de Catalunya
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“Conseqüències econòmiques i ecològiques dels conflic-
tes al món àrab”. Barcelona, 22 i 31 de gener, i 12 i 19 de fe-
brer 
Els conflictes bèlics entre els àrabs suposen un fre per al seu desenvo-
lupament econòmic, trastornen els equilibris demogràfics (desplaçats, 
refugiats, diàspores, migracions), generen greus crisis humanitàries, 
vulneren drets humans fonamentals i produeixen mutacions ecològi-
ques i mediambientals de gran abast. La destrucció d’infraestructures, 
la manca de serveis bàsics com ara aigua potable i electricitat, i el de-
teriorament greu de la sanitat i l’educació són greus conseqüències 
per a la vida quotidiana d’una part representativa de la societat àrab. 
Més enllà de la geopolítica i l’estratègia, l’anàlisi de les conseqüències 
econòmiques, socials i ambientals dels conflictes és clau per entendre 
el context global i percebre l’evolució del futur d’aquesta regió. El debat 
“Conflictes al món àrab: conseqüències econòmiques i ecològiques” 
convida alguns dels experts més destacats en aquests temes a analitzar 
els conflictes més greus que viu avui dia la societat àrab.

Cicles de conferències

Debats de la Mediterrània

En col·laboració amb: 
Casa Árabe

5. Activitats
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Dimarts 22 de gener (19 hores) 
Inauguració del debat  
Senén Florensa, director general de l’IEMed
Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe
Geopolítica de l’aigua a l’Orient Mitjà: del Sudan al Kurdistan, Ha-
bib Ayeb, professor a la Universitat París VIII
Modera: Ferran Izquierdo, professor de relacions internacionals a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

Dijous 31 de gener (19 hores) 
Iraq: economia de guerra, desplaçament de població i condicions 
de vida. Khalid M. Khalid, Programme Associate PNUD Iraq
Modera: Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans

Dimarts 12 de febrer (19 hores) 
Els costos del conflicte del Sàhara Occidental per al desenvolupa-
ment del Magreb. Hugh Roberts, director de l’informe “Sàhara Occiden-
tal, els costos del conflicte”, International Chrisis Group
Modera: Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània i director del 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona

Dimarts 19 de febrer (19 hores) 
Conflicte i medi ambient al món àrab (Iraq, Líban, Palestina i Su-
dan), Muralee Thummarukudy, director d’operacions, Post-conflict and 
Disaster Management Branch. Programa de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient (PNUMA). 
Modera: Purificació Canals, Presidenta de DEPANA, vicepresidenta de 
la UICN.
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“Democràcia en construcció. Poder, actors i límits a la Me-
diterrània Sud“. Barcelona, 20 i 27 de maig i 3 i 10 de juny
L’objectiu d’aquest cicle és donar una visió de la situació sociopolíti-
ca a la Mediterrània Sud, partint d’alguns elements que ja havien estat 
motiu de debat en el cicle “L’islam al segle XXI” realitzat l’any 2007. 
Així, s’analitzaran els reptes polítics interns al sud de la Mediterrània, 
el paper d’Europa i les seves polítiques envers la Mediterrània, el des-
envolupament democràtic en un context internacional de securització i 
d’increment de les amenaces terroristes a la seguretat i, finalment, el rol 
de l’islam en les relacions internacionals.

En col·laboració amb: 
Universitat Oberta de Catalunya 

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Dimarts, 20 de maig (18.30 hores)
Inauguració del debat  
Senén Florensa, director general de l’IEMed
Imma Tubella, rectora de la UOC
Els sistemes polítics àrabs enfront l’imperatiu democràtic, Julia 
Choucair-Vizoso, Departament de Ciència Política, Universitat de Yale, 
Laura Feliu, professora de relacions internacionals, UAB, Larbi Sadiki, 
professor del Departament de Polítiques, Universitat d’Exeter
Modera: Albert Garrido, redactor en cap d’opinió d’El Periódico de Ca-
talunya

Dimarts, 27 de maig (18.30 hores)
Paradigmes de la democratització: visions i il·lusions de la promo-
ció democràtica. Bichara Khader, professor i director del Centre d’Étude 
et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de 
Lovaina, Ellen Laipson, presidenta, Henry L. Stimson Center, Washington, 
Pere Vilanova, catedràtic de ciència política, Universitat de Barcelona.
Modera: Lluís Foix, conseller de direcció, La Vanguardia Digital

Dimarts, 3 de juny (18.30 hores)
Desafiant l’Estat: moviments islamistes i societat civil. Maha Abde-
lrahman, professora de sociologia, Universitat Americana del Caire, Asef 
Bayat, director acadèmic i president, International Institute for the Study of 
Islam in the Modern World, Universitat de Leiden, Ángeles Espinosa, co-
rresponsal a l’Iran, El País, Gema Martín Muñoz, directora general, Casa 
Árabe-IEAM, Madrid. 
Modera: Lurdes Vidal, redactora, afkar/ideas

Dimarts, 10 de juny (18.30 hores)
Democràcia, conflicte i seguretat, un trinomi impossible? Fawaz A. 
Gerges, càtedra Cristian A. Johnson d’Afers Internacionals i Estudis sobre 
l’Orient Mitjà, Sarah Lawrence College, Nova York, Gilles Kepel, director 
de la càtedra sobre Orient Mitjà i Mediterrània, Institut d’Études Politiques 
de París, Martín Ortega, director del Gabinet d’Anàlisi i Previsió, Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació. 
Modera: Xavier Batalla, president del Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona i director adjunt, La Vanguardia Dossier
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“Migracions i canvi social a la Mediterrània”. Com a part 
del màster d’especialització interdisciplinari en migracions 
contemporànies 2008–2009. Barcelona, de l’1 d’octubre de 2008 
al 22 de maig de 2009
L’IEMed col·labora amb aquest màster organitzant un cicle de sis con-
ferències sobre migracions. La primera sessió, l’1 d’octubre, facilita als 
alumnes el marc introductori per a l’estudi de les migracions i els con-
ceptes de transnacionalisme i ciutadania. El 2 de desembre, la segona 
sessió se centra en les vinculacions entre migració i mercat laboral. Les 
sessions posteriors, que se celebraran durant l’any 2009, tractaran mo-
nogràficament els vincles entre les migracions i sectors com l’educació, 
els mitjans de comunicació i la sanitat i la darrera sessió (22 de maig de 
2009) consistirà en un fòrum de metodologies de recerca.

En col·laboració amb: 
Universitat Autònoma de Barcelona

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Dimecres, 1 d’octubre de 2008 
Transnacionalisme i ciutadania. Carlota Solé, catedràtica de sociolo-
gia, Universitat Autònoma de Barcelona 

Dimarts 2 de desembre de 2008 
Migracions i mercat de treball. Mohamed Charef, Observatoire Ré-
gional des Migrations: Espaces & Sociétés, Universitat Ibn Zohr, Agadir. 
Emilio Reyneri, professor de sociologia del treball, Universitat de Milà 

Dimecres 11 de febrer de 2009 
Migracions i educació. Michel Wieviorka, director del Centre d’Analyse 
et d’Intervention Sociologiques, École des Hautes Études en Sciences So-
ciales, París 

Dimecres, 11 de març de 2009 
Migracions i salut. Amina Bargach, psiquiatra, Tànger. Carlos Mansi-
lla, responsable de la cèl·lula operacional de Metges sense Fronteres 

Dimecres 22 d’abril de 2009 
Mitjans de comunicació i migracions. Teun A. van Dijk, Centre 
d’Estudis del Discurs, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

Divendres 22 maig de 2009 
Metodologies de recerca. Lorenzo Cachón, professor de sociologia, 
Universidad Complutense de Madrid            
Taula rodona: Migracions i polítiques socials 
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“Musulmans d’Amèrica: un islam en evolució”. 
Barcelona, 8 i 22 d’octubre
Sota l’enunciat “Musulmans d’Amèrica: un islam en evolució” se cele-
bren dues taules rodones per fer una aproximació a l’evolució de dues 
qüestions cabdals en l’evolució de les societats musulmanes d’Amèrica, 
Europa i els països islàmics: la democràcia i el feminisme. El cicle vol 
esdevenir un punt de trobada entre membres de les comunitats musul-
manes d’Amèrica, Europa i del sud de la Mediterrània en el qual poder 
contrastar les diverses percepcions existents.

En col·laboració amb: 
Consolat dels Estats Units a Barcelona

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Dimecres, 8 d’octubre 
Les dones a l'islam del segle XXI. Aziza Al Hibri, professora de dret, 
Universitat de Richmond 
Presenta i modera el debat: Dolors Bramon, professora d'estudis àrabs i 
islàmics, Universitat de Barcelona 

Dimecres, 22 d’octubre
Comunitats musulmanes i participació democràtica: una força de 
transformació?. Firas Ahmad, subdirector d’Islamica Magazine
Presenta i modera el debat: Lurdes Vidal, redactora en cap d’afkar/ideas, 
responsable del programa món àrab i islàmic, IEMed
Cloenda a càrrec de: Senén Florensa, director general de l’IEMed. Todd 
D. Robinson, cònsol general dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona
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En col·laboració amb: 
Universitat Oberta de Catalunya i APIMED

“Noves realitats dels països mediterranis: l'islam revisitat”. 
Barcelona, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’octubre. 
Cicle de conferències adreçat a estudiants universitaris, institucions, 
ONG i professionals que vulguin conèixer els aspectes sociocultu-
rals de les societats mediterrànies, especialment els països de cultu-
ra islàmica. L’objectiu és  aconseguir un coneixement més contrastat 
d’aquestes societats complexes en què conviuen persones de cultures 
diverses dins d’un mateix Estat, amb valors i estils de vida diversificats 
segons les seves possibilitats socioeconòmiqes. El cicle pretén gene-
rar debat mitjançant pel·lícules i conferències magistrals, impartides per 
sociòlegs, antropòlegs, escriptors i economistes.

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Dimarts, 7 d’octubre de 2008 
Inauguració a càrrec de: Senén Florensa, director general, IEMed. Isona 
Passola, presidenta de l'APIMED. Imma Tubella, rectora de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
Marroc 
Pel·lícula: Marock, de Laila Marrakchi (França/Marroc 2005) 
Conferència: «Valors i canvi social al Marroc», a càrrec de Rahma 
Bourkia, rectora de la Universitat Hassan II-Mohammedia, sociòloga i res-
ponsable de l’Enquesta de Valors del Marroc (2005)
Modera el debat: Imma Tubella, rectora de la UOC

Dijous, 9 d’octubre de 2008
Líban 
Pel·lícula: Caramel, de Nadine Labaki (França/Líban, 2007) 
Conferència: «El Líban o la cultura dels cònsols», a càrrec de Tomàs 
Alcoverro, escriptor i periodista, corresponsal de La Vanguardia a Beirut
Modera el debat: Maria-Àngels Roque, antropòloga i coordinadora del 
cicle, IEMed

Dimarts, 14 d’octubre de 2008 
Tunísia
Pel·lícula: Un verano en la Goulette, de Ferid Boughedir (Tunísia/
França/Bèlgica, 1996) 
Conferència: «Dinàmiques històriques i mutacions socials i políti-
ques a la Tunísia contemporània», a càrrec de Mohamed Kerrou, so-
ciòleg, Universitat el Manar, Tunis
Modera el debat: Senén Florensa, director general, IEMed i ambaixador 
d'Espanya a Tunísia (2000-2004)

Dijous, 16 d’octubre de 2008
Algèria
Pel·lícula: Barakat, de Djamila Sahraoui (França, 2005)
Conferència: «El difícil camí de les dones algerianes cap a la mo-
dernitat», a càrrec de Nadia Ait-Zai, sociòloga i professora de la Univer-
sitat d’Alger 
Modera el debat: Marc Gil, professor dels Estudis d'Humanitats de la 
UOC
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Dimarts, 21 d’octubre de 2008 
Egipte 
Pel·lícula: El destino, de Yusef Chahine (França/Egipte, 1997)
Conferència: «Poden els moviments de protesta enderrocar els rè-
gims autoritaris a la regió àrab? El cas d’Egipte», a càrrec de Nader 
Fergany, director de l’Almishkat Centre for Research, el Caire
Modera el debat: Víctor Luis Gutiérrez, relacions institucionals i acadèmi-
ques de la Casa Àrab-IEAM i consultor de la UOC

Dijous, 23 d’octubre de 2008
Balcans 
Pel·lícula: La vida es un milagro, d’Emir Kusturica (França/Sèrbia/Mon-
tenegro, 2004)
Conferència: «Els Balcans: passat i present del pluralisme cultural», 
a càrrec de Maria Djurdjevic, directora de la Casa de l’Est i professora 
d’ESADE, Barcelona
Modera el debat: Víctor Sánchez, professor dels estudis de dret i ciència 
política de la UOC

Dimarts, 28 d’octubre de 2008 
Turquia
Pel·lícula: Cruzando el puente: los sonidos de Estambul, de Fatih Akin 
(Alemanya/Turquia, 2005)
Conferència: «El “turbant” que molesta la modernitat: anatomia 
d’una resistència», a càrrec de Ferhat Kentel, sociòleg i professor de la 
Universitat Istanbul Bilgi 
Modera el debat: Elisenda Ardèvol, professora dels estudis d'humanitats 
de la UOC

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Dijous, 30 d’octubre de 2008 
Cloenda i reflexió sobre el cicle
Pel·lícula: 11’09”01. 11 de septiembre, de Sean Penn, Idrissa Uedrao-
go, Danis Tanovic, Shohei Imamura, Yusef Chahine, Samira Majmalbaf, 
Amos Gitaï, Ken Loach, Alejandro González Iñárritu, Claude Lelouch i Mira 
Nair (França, 2002) 
Conferència: «Acceptar el repte dels drets humans universals», a 
càrrec de John Strawson, director dels programes de postgrau de dret 
de la University of East London i membre del Center on Human Rights in 
Conflict (UEL)
Reflexió i conclusions finals: Maria-Àngels Roque, antropòloga i coordi-
nadora del cicle, IEMed 
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Altaveu Mediterrània 2n quadrimestre.  
Barcelona, de l’11 de febrer al 22 de maig
Els dilluns dels amazics, de l’11 de febrer a 28 d’abril
Els dimarts del món àrab, del 12 de febrer al 22 d’abril
Els dimarts de Palestina, del 12 de febrer al 22 d’abril
Els dimarts del món semita, del 12 de febrer al 22 d’abril
els dies 8, 15 i 22 de maig es clou amb tres sessions comunes i complementàries 
a tots els cicles Altaveu.

Altaveu Mediterrània 1r quadrimestre. 
Barcelona, del 29 de setembre al 9 de desembre
Els dilluns d’Israel i Palestina, del 29 de setembre a l’1 de desembre
Els dilluns de Grècia, del 29 de setembre a l’1 de desembre
Els dimarts de l’islam, del 7 d’octubre al 9 de desembre
Els dimarts d’Egipte, del 30 de setembre al 2 de desembre
Els dijous de l’expansió catalana a la Mediterrània, del 2 d’octubre al 4 de desembre

Participants: 
Hassan Akioud, lingüista, presentador de l’informatiu amazic de BTV, director 
de l’Institut Alqàntara. Javier Albarracín, responsable de l’àrea de cooperació 
socioeconòmica, IEMed. Jaume Almiral, professor de grec, UB. Mercè Amor, 
historiadora i col·laboradora de l’Associació Ibn Batuta. Asmaa Aouattah, fi-
lòsofa, presidenta de l’Assemblea Amaziga de Catalunya. Ouafaa Aouattah, 
mediadora intercultural, Ajuntament de Mataró i professora d’amazic. Aziz Baha, 
biòleg, portaveu de l’associació Cornellà Sense Fronteres. Xavier Ballestín, 
doctor en història i arabista, professor del Departament d’Història Medieval, Pa-
leografia i Diplomàtica, UB. Jalil Bárcena, arabista i director, Institut d’Estudis 
Sufís de Barcelona. Ana Bejarano, professora titular, UB. Jordi Belloso, lli-

Altaveu de la Mediterrània. En el marc de l’Altaveu UNESCO 
pel coneixement de les cultures
El programa Altaveu del Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona 
posa a l’abast de tothom que ho desitgi la possibilitat de conèixer la 
diversitat cultural i els pobles del planeta. Per això, programa cicles de 
conferències que tenen lloc a diversos indrets de la ciutat de Barce-
lona, i en els quals col·labora l’Institut Europeu de la Mediterrània. Les 
conferències tenen un marcat caràcter divulgatiu i són a càrrec de pro-
fessors de les diferents universitats catalanes, així com d’altres experts, 
periodistes, viatgers, coneixedors i especialistes de cada tema. 

5. Activitats
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cenciat en filologia àrab i especialista en Pròxim Orient. Meritxell Blasco, pro-
fessora, UB. Alain Blomart, doctor en antropologia i història de les religions. 
Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i història medieval, UB. José 
Manuel Cabezas, doctor en antropologia social. Miquel Carceller, professor, 
Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Jesús Carruesco, professor de 
grec, URV. Carles Castellanos, lingüista, professor de traducció i interpretació, 
UAB, i codirector de l’Observatori Català de la Llengua Amaziga. Margarida 
Castells, llicenciada en filologia semítica, professora de llengua i literatura àrabs, 
UB. Núria Castro, egiptòloga, llicenciada en prehistòria, història antiga i arqueo-
logia, UB. Josep Cervelló, professor, Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, 
UAB. María Teresa Clavo, professora titular de grec, UB. Francesc Espinet, 
historiador, UAB. Lluís Feliu, investigador de l’Institut del Pròxim Orient Antic, 
UB. Carles Garriga, professor titular de filologia grega, UB. Pau Gilabert, pro-
fessor titular de filologia grega, UB. Pilar Gómez, professora titular de filologia 
grega, UB. Emma González, egiptòloga i responsable de l’àrea pedagògica 
del Museu Egipci de Barcelona. Najat El Hachmi, escriptora. Jaume Llop, in-
vestigador Ramón i Cajal de l’Institut del Pròxim Orient Antic, UB. Sàgar Malé, 
president de Mapasonor i redactor de Ritmos del Mundo. Felip Masot, membre 
d’ERIDU i col·laborador de la Fundació Arqueològica Clos. Ernest Marcos, pro-
fessor titular de filologia grega, UB. Xavier Martí, professor d’economia mundial, 
UB. Sergi Mas, llicenciat en filosofia i filologia. Carmen Medina, llicenciada 
en filologia àrab, IEMed. Denber Mekonnen, politòleg i professor d’història 
antiga, UIC. Victòria Mora, Museu d’Història de Barcelona. Carles Múrcia, 
filòleg, lingüista, investigador del Departament de Filologia Llatina, UB. Montse-
rrat Nogueras, doctora en filologia grega i professora d’institut. Víctor Pallejà, 
islamòleg, Universitat d’Alacant i UOC. Oriol Pascual, llicenciat en geografia i 
història i en sociologia, coordinador del servei de festes de l’ICUB. Alberto J. 
Quevedo, professor, Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Anna Ma-
ria Rauret, professora titular d’arqueologia, UB. Montserrat Reig, professora 
de grec, UB. Pilar Romeu, doctora en filologia semítica. Maria Àngels Roque, 
directora de l’àrea d’estudis culturals mediterranis i de Quaderns de la Mediterrà-
nia, IEMed. Elvira Sánchez, politòloga i professora de l’IBEI. Armand Sanma-
med, llicenciat en geografia i història. Daniel Shenhar, advocat i investigador de 
l’àrea mediterrània de la Fundació CIDOB. Eduard Soler, doctor en relacions 
internacionals i coordinador del programa mediterrània, Fundació CIDOB. Leon 
Sorenssen, vicepresident, Comunitat Jueva Atid de Catalunya. Alvise Viane-
llo, IEMed. Jordi Vidal, doctor en història antiga. Lurdes Vidal, responsable 
del programa món àrab i redactora en cap d’afkar/ideas, IEMed. Eulàlia Vintró, 
catedràtica de filologia grega, UB. 
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Tribuna literària
Espai de col·laboració amb editorials, traductors i institucions dedicat a la 
difusió de la literatura àrab i mediterrània.

Taula rodona per presentar el Diccionari català-àrab. 
Barcelona, 15 de gener. 
Presentació del diccionari català-àrab elaborat per Margarida Castells i 
Dolors Cinca (†) i editat per Enciclopèdia Catalana; una eina imprescin-
dible perquè és el primer gran diccionari que posa en contacte l’àrab i 
el català i constitueix, per tant, un valuós pont lingüístic i cultural entre la 
realitat àrab i els territoris de parla catalana. 

Participants: 
Margarida Castells, traductora i professora de llengua i literatura àrabs, 
Universitat de Barcelona, i coautora del llibre, Dolors Bramon, professora 
d’estudis àrabs i islàmics, Universitat de Barcelona, Salah Jamal, metge, 
historiador i escriptor, Senén Florensa, director general, IEMed.

En col·laboració amb: 
Enciclopèdia Catalana i Secretaria de Política Lingüística, Departa-
ment de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

5. Activitats
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Taula rodona “Literatura i violències al món” arran de la 
presentació del llibre de Huda Barakat El labrador de aguas. 
Barcelona, 21 de gener. 
Taula rodona que es convoca per presentar al públic la darrera novel·la 
de l’escriptora libanesa Huda Barakat, traduïda al castellà per Anna Gil 
i publicada per l’editorial Belaqva, El labrador de aguas, que relata la 
vida d’un comerciant de teles que durant la guerra civil perd els seus 
pares. La novel·la presenta una identificació de les vicissituds dels seus 
personatges amb els esdeveniments que en paral·lel sotraguegen la 
ciutat on viuen, Beirut. Igual que la ciutat, els personatges evolucionen 
i es transformen, apareixen i desapareixen per reescriure la seva vida i 
els seus valors. 

Participants: 
Huda Barakat, escriptora i autora del llibre, Anna Gil, professora d’àrab, 
Facultat de Traducció i Interpretació, UAB i traductora, Mathias Enard, es-
criptor i professor d’àrab, UAB, Senén Florensa, director general, IEMed.

En col·laboració amb: 
Casa Árabe i Editorial Belaqva (col·lecció “La Otra Orilla”)
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Taula rodona “Visions de Sefarad: la Mediterrània jueva” 
amb motiu de la presentació del llibre La sefardita de Catalina 
Maroselli, a Lleida el 24 de gener (amb l’Ajuntament de Lleida), 
a Tàrrega el 25 de gener (amb l’Ajuntament de Tàrrega) i a Bar-
celona el 30 de gener. 
Presentació de La sefardita, de l’autora corsa Catalina Maroselli, que 
narra la història d’una jove afectada per una malaltia que sembla in-
curable i que rep la visita inesperada d’un hebreu que amb els seus 
ungüents, imposicions i massatges li torna la vitalitat. Ella, aleshores, 
fuig de Còrsega cap a Barcelona, on inicia una història d’amor que l’ha 
de dur a un llarg recorregut geogràfic per la Mediterrània i, alhora, a 
una transformació personal interior. És un viatge iniciàtic en els secrets 
mil·lenaris dels sefardites, que eleven la humanitat als sentiments de 
tolerància, aprenen l’essencial en el poder de l’aigua i del foc i es basen 
en la força subversiva de la paraula i de l’escriptura per construir la pau 
i l’esperança. 

Participants (Tàrrega): 
Catalina Maroselli, escriptora i autora del llibre, Lluís Pagès, director de 
Pagès Editors, Xavier Garcia, tècnic de Cultura, Ajuntament de Tàrrega, 
Amàlia Prat, traductora del llibre, Joan Amézaga, alcalde de Tàrrega

Participants (Lleida): 
Catalina Maroselli, escriptora i autora del llibre, Lluís Pagès, director de 
Pagès Editors, M. Àngels Roque, directora d’estudis de cultures medite-
rrànies i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed, Marta Alòs, escriptora. 

Participants (Barcelona): 
Catalina Maroselli, escriptora i autora del llibre, Meritxell Blasco, pro-
fessora de filologia semítica, Universitat de Barcelona, Lluís Pagès, direc-
tor de Pagès Editors, Senén Florensa, director general de l’IEMed.

En col·laboració amb: 
Editorial Pagès

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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“Taula rodona “Dris Chraibi: provocació i innovació a la 
literatura marroquina” amb motiu de l’aparició en castellà de 
la novel·la Los chivos. Barcelona, 5 de març 
Taula rodona sobre literatura marroquina, i molt particularment sobre 
l’obra de Driss Chraibi (†),escriptor marroquí en llengua francesa, amb 
una trajectòria que l’ha convertit en un dels referents literaris més sòlids 
de la narrativa marroquina contemporània. Chraibi es va donar a conèixer 
l’any 1954 amb Passé simple, una novel·la que avui es considera cabdal 
en la literatura marroquina per la denúncia que fa de la societat tradicio-
nal marroquí en un moment en què el país lluita per la independència. El 
1955, Amb Les Boucs, Chraibi dirigeix la crítica al seu país d’acollida, 
en tractar de la situació dels immigrants nord-africans a França. 

Participants: 
Khalid Zekri, professor, Universitat de Meknès, Kacem Basfao, profes-
sor, Universitat d’Ain Chock, Casablanca, Inmaculada Jiménez, traducto-
ra i editora, Senén Florensa, director general, IEMed.

En col·laboració amb: 
Casa Árabe y Ediciones de Oriente y el Mediterráneo
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Presentacions de publicacions pròpies

Participants (Barcelona): 
Senén Florensa, director general, IEMed, Salvador Giner, director de 
l’Institut d’Estudis Catalans, Jaume Miranda, director de l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya, Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i president de l’Institut d’Estudis 
Catalans.

Participants (Palma): 
Salvador Giner, director de l’Institut d’Estudis Catalans, Gabriel Vicens 
Mir, conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern balear, Jau-
me Miranda, director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Joaquim Na-
dal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i president de l’Institut d’Estudis Catalans, Luis Alberto Sala-
zar Simpson, president de la Fundación Bartolomé March. 

En col·laboració amb: 
Institut d’Estudis Catalans i Institut Cartogràfic de Catalunya

Presentació del llibre Les Cartes portolanes. La repre-
sentació medieval d’una mar solcada. 
Barcelona 24 de gener. Palma, 28 de febrer 
Es presenta a Barcelona i a Palma de Mallorca l’edició conjunta de 
l’IEMed i l’Institut Català d’Estudis Cartogràfics d’un recull de mapes i 
cartografies de la Mediterrània dels segles XIV al XVI. El volum explica 
els orígens i l’evolució dels mapes medievals que ofereixen una primera 
representació realista de la Mediterrània i de les costes orientals de 
l’Atlàntic. El llibre pretén arribar a una comprensió global d’aquest fe-
nomen cultural recopilant la pràctica totalitat dels mapes conservats. 
L’anàlisi de les obres es contextualitza històricament amb una gran 
quantitat de notícies documentals i literàries, que ofereixen una visió de 
conjunt que elimina molts dels mites infundats que havien presidit fins 
ara l’estudi de la matèria.

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Participants: 
Joan Cal, director executiu del diari Segre, Josep Ramon Correal, director 
general de publicacions de La Mañana, Joan Ramon Ribé, director de Bon 
Dia, Antoni Blanc, professor titular de dret internacional públic, Universitat 
de Lleida, M. Àngels Roque, directora d’estudis de cultures mediterrànies 
i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed, Ramon Messull, president de la 
demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

En col·laboració amb: 
Institut d’Estudis Ilerdencs

Presentació del número 8 de Quaderns de la Mediterrà-
nia, “Mitjans de comunicació i percepcions mútues”.  
Lleida, 6 de febrer 
Presentació a Lleida del número 8 de la revista Quaderns de la Medi-
terrània, que compta amb el dossier especial “Percepcions mútues i 
mitjans de comunicació”, dedicat a les imatges i percepcions Orient-
Occident que transmeten recíprocament els mitjans de comunicació 
àrabs i occidentals. Aquest número incideix en els estereotips creats 
i mantinguts durant el temps i en el conseqüent desconeixement mutu 
entre les societats d’Orient i d’Occident, i en les reaccions que aquest 
fet provoca.  
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Presentacions del número 10 de Quaderns de la Medite-
rrània, “Intercultural Dialogue between Europe and the 
Mediterranean”, com a part del seminari internacional “El 
diàleg intercultural Europa-Mediterrània”. A Barcelona, el 
23 de maig. A Tirana, amb motiu del curs “Albania and The Bar-
celona Process: Union for the Mediterranean: Challenges and 
Opportunities” el 19 de setembre. A Madrid, el 20 d’octubre, a 
Còrdova, el 25 de novembre dins de la iniciativa “Córdoba, ciu-
dad de la interculturalidad”, Còrdova 2016, Ciutat Europea de la 
Cultura, l’Any Europeu del Diàleg Intercultural i el Pla Nacional 
per a l’Aliança de Civilitzacions, a Perpinyà el 3 de desembre 
inclòs a les jornades “Perpignan, une parole pour la Méditerra-
née”, a Berlín, taula rodona “Europa frontera sud: diàleg al món 
mediterrani” l’11 de desembre
Presentació del número 10 de Quaderns de la Mediterrània que està 
dedicat al diàleg intercultural i que compta amb la col·laboració de la 
Comissió Europea. Aquest número especial conté una entrevista al 
president Durao Barroso i articles d’experts dels diferents països de 
l’Associació Euromediterrània que aborden les perspectives, els ris-
cos i reptes al voltant del diàleg cultural a Europa i a la Mediterrània. 
Aquests nous desafiaments són la necessitat de reinventar Europa per 
tal d’adaptar-se al nou panorama creixentment multicultural que com-
porten les migracions i la globalització, la importància d’adaptar els en-
focaments teòrics sobre diàleg cultural a les pràctiques i polítiques pú-
bliques i els reptes que planteja la convivència i la integració a Europa 
dels col·lectius musulmans i de minories establertes històricament.

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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Participants: 
Tirana: Manuel Montobbio, ambaixador d’Espanya a Albània. Baltasar 
Porcel, escriptor. M. Àngels Roque, directora d’estudis de cultures me-
diterrànies i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Madrid: Guillermo 
Corral, director general de Política i Indústries culturals, Ministeri de Cultura. 
Maria-Àngels Roque, directora de l’àrea d’estudis de cultures Mediterrà-
nies, i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Còrdova: Rafael Blanco 
Perea, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Còrdova, Senén Floren-
sa, director general, IEMed. Bichara Khader, director del Centre d’Étude 
et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica 
de Lovaina. Immaculada Roca i Cortés, responsable de temes socials, 
DG RELEX, Comissió Europea. Carmen Romero, presidenta de Círculo 
Mediterráneo. M. Àngels Roque, directora de l’àrea d’estudis de cultures 
mediterrànies, i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Margarita Ruiz 
Schrader, presidenta, Instituto de Estudios Transnacionales. Perpinyà: 
Djamil Aïssani, professor, Universitat de Bejaïa. Albert Lourde, profes-
sor, Universitat Via Domitia. Maria-Àngels Roque, directora de Quaderns 
de la Mediterrània, IEMed. Berlín: Knut Graw, Zentrum Moderner Orient, 
Berlín. Sonja Hegasy, Zentrum Moderner Orient, Berlín. Darío Marimón, 
coordinador, Fundación Tres Culturas, Sevilla. M. Àngels Roque, directora 
de l’àrea d’estudis de cultures mediterrànies, i de Quaderns de la Medite-
rrània, IEMed. Mohamed Tilmatine, Universitat de Càdis.

En col·laboració amb: 
Ambaixada d’Espanya a Albània i AECID (Tirana), Delegació del 
Govern català (Madrid), Ajuntament de Còrdova i Córdoba Inter-
cultural (Còrdova), Association Algérie – Pays Catalan (Perpinyà), 
Instituto Cervantes i Fundación Tres Culturas (Berlín).
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Taula rodona “Com perceben la immigració els mitjans 
de comunicació?” Per presentar el llibre Mi nombre es Nadie.  
Barcelona, 11 de desembre. 
Presentació de l’audiollibre “Mi nombre es Nadie”, de Carla Fibla i Ni-
colás Castellano, fotografies de Juan Medina i pròleg de Sami Naïr, so-
bre l’emigració i el seu context. Es compon de 4 CD que contenen 30 
reportatges en els que es dóna veu als immigrants mateixos, autèntics 
protagonistes d’aquest treball. 

Participants: 
Elisabet Anglarill, Periodista de TVE. Xavier Aragall, responsable del 
programa migracions, IEMed. Nicolás Castellano, periodista de la cade-
na SER i autor del llibre. Carla Fibla, periodista i autora del llibre. Senén 
Florensa, director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). 
Anna Monjo, directora d’Editorial Icària. Bru Rovira, periodista

En col·laboració amb: 
Editorial Icària

5. Activitats
5.4. Divulgació mediterrània
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5. Activitats

5.5. Cursos i màsters

5. Activitats

En col·laboració amb: 
Escola de Policia de Catalunya

Seminari “La diversitat a la Catalunya actual” 
Mollet del Vallès, 30 de gener, 4 i 6 de febrer 
L’IEMed participa en la III edició del “Seminari sobre la diversitat a la Ca-
talunya actual”, coordinat per Xavier Aragall i que s’imparteix a l’Escola 
de Policia de Catalunya. Es tracta d’un cicle formatiu que es du a ter-
me com a part dels cursos de formació bàsica dels aspirants a mosso 
d’esquadra i policia local i que complementa la formació reglada que re-
ben els alumnes. L’objectiu d’aquest seminari de tres sessions és donar 
a conèixer als futurs agents de policia la diversitat cultural resultat de 
la immigració a Catalunya, les problemàtiques existents i els diferents 
agents i operadors que hi estan implicats.

X Port Management Seminar. 
Barcelona, del 19 al 23 de maig 
L’IEMed col·labora novament en aquesta iniciativa de l’Acadèmia Àrab 
i de l’Autoritat Portuària de Barcelona, que compta amb el suport del 
Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. El seminari està adreçat a pro-
fessionals i experts en gestió portuària i se centra en matèries pròpies 
de la gestió de ports: logística, relacions interportuàries, plans estratè-
gics, mètodes de control de mercaderies i passatgers, seguretat indus-
trial, gestió mediambiental, gestió de mercaderies, política financera i 
desenvolupament d’infraestructures, juntament amb visites a diverses 
instal·lacions portuàries.

En col·laboració amb: 
Autoritat Portuària de Barcelona i Acadèmia Àrab
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Curs “The Medieval Mediterranean and the Origins of the 
West”.  
Barcelona, del 30 de juny al 25 de juliol 
L’Edat Mitjana s’ha vist tradicionalment com un període de ruptura i es-
tancament en l’evolució de l’Europa mediterrània cap a la modernitat. 
Lluny del que preconitza aquesta visió, la Mediterrània medieval va ser 
un espai de contacte i influència comuns entre cristians, musulmans i 
jueus que va condicionar de manera determinant l’evolució posterior de 
la regió. La Universitat de Califòrnia – Santa Cruz i l’IEMed han orga-
nitzat conjuntament un curs que intenta evitar les visions romàntiques 
que exageren la convivència, i les visions miops que insistèixen en un 
conflicte insalvable de civilitzacions. El curs busca reorientar els pre-
judicis tradicionals al voltant del contacte entre cultures inherent a la 
Mediterrània, tot adoptant visions innovadores i de perspectiva històri-
ca entre estudiosos de diferents disciplines. El programa lectiu es divi-
deix en quatre mòduls d’una setmana de durada: “Espais mediterranis”, 
“Contacte i difusió”, “Relacions i transmissions” i “Imatge i substància”. 
“Espais mediterranis” reconsidera la idea d’unitat a la Mediterrània tot 
indagant com les condicions ambientals i geogràfiques van poder influir 
en el desenvolupament cultural, social, comercial i polític. “Contacte i 
difusió” examina els processos de difusió, acultualitat i adaptació de les 
cultures mediterrànies, com s’han difós institucions, avenços tecnolò-
gics i pràctiques culturals a través de la Mediterrània en els àmbits agrí-
cola, polític, comercial, militar i social. “Relacions i transmissions” conti-
nua la tasca iniciada pel mòdul anterior, tot analitzant la relació existent 
entre la història social i la cultural, el paper de les minories religioses 
respecte a la llengua, la literatura i l’art. Finalment, “Imatge i substància” 
reflexiona sobre les circumstàncies sota les quals es van desenvolupar 
les manifestacions artístiques i arquitectòniques medievals, i en quin 
grau indiquen patrons d’interacció ètnica i religiosa.

En col·laboració amb: 
Universitat de Califòrnia – Santa Cruz
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5. Activitats
5.5. Cursos i màsters

En col·laboració amb: 
Centre d’Estudis i d’Investigació en Ciències Socials (CERSS)

Cursos d’estiu de la Universitat de desenvolupament so-
cial. Dins el programa de la Universitat Oberta Euromediterrà-
nia. Tetuan–Martil, del 10 al 13 de juliol 
L’Institut Europeu de la Mediterrània participa en aquesta iniciativa que 
cada any organitza el CERSS inclosa a l’oferta de la Universitat Ober-
ta Euromediterrània de Desenvolupament Social, en col·laboració amb 
l’Institut d’Estudis Internacionals de Lisboa. Enguany sota el títol “Eco-
nomia política i social de la transició democràtica”, els cursos d’estiu 
esdevenen un fòrum de trobada per a investigadors de l’espai iberoma-
rroquí en matèria de descentralització i bona governança. 
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Curs “Models de gestió i finançament de projectes de 
turisme cultural a la Mediterrània. Xarxes, rutes i itine-
raris culturals”. Com a part del del Campus Universitari de la 
Mediterrània. Vilanova i la Geltrú, del 10 al 12 de juliol
L’objectiu d’aquest curs és desenvolupar i ampliar el mòdul sobre turis-
me cultural que el CUM va impartir l’estiu passat. El seu caràcter tècnic 
i pràctic busca donar eines útils sobre els models de gestió i finança-
ment de projectes d’aquesta temàtica. D’una manera molt especial, en 
aquesta ocasió s’aborda la creació de xarxes professionals i associati-
ves per desenvolupar productes com ara els itineraris o les rutes turisti-
coculturals. El curs s’adreça a professionals del sector turístic, alumnes 
i professorat universitari, tècnics de l’administració pública i empresaris, 
entre altres interessats.

En col·laboració amb: 
Universitat de Barcelona i CUM. 

Amb el suport de: 
Diputació de Barcelona. 
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En col·laboració amb: 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i CUM

Curs “Els reptes de la cooperació al desenvolupament a 
la Mediterrània”. En col·laboració amb el Campus Universitari 
de la Mediterrània. Barcelona, del 10 al 12 de novembre 
Curs adreçat a professionals de la cooperació al desenvolupament que 
ofereix una revisió de la cooperació per al desenvolupament a la Medi-
terrània, els seus recursos, objectius, modalitats i reptes, així com del 
paper que hi fan les entitats locals de Catalunya i Espanya. Dedica es-
pecial atenció a la cooperació europea a la Mediterrània en tractar els 
fons MEDA, els crèdits de la FEMIP, els nous instruments de finança-
ment, la Política Europea de Veïnatge i el seu Instrument Europeu de 
Veïnatge i Associació. També dedica sessions a la cooperació pública 
bilateral i descentralitzada i a altres formats de cooperació com el co-
desenvolupament, la prevenció, mediació i resolució de conflictes, l’ajut 
humanitari i les xarxes de cooperació i el paper de les ONG.

5. Activitats
5.5. Cursos i màsters



171

Fo
rm

ac
ió

Participants: 
Xavier Aragall, responsable del programa migracions, IEMed. Gemma Auba-
rell, directora de programació, IEMed. Esther Barbé, catedràtica de relacions 
internacionals i directora del curs, UAB. Andreu Bassols, DG RELEX, Comissió 
Europea. Federica Bicchi, investigadora en política exterior europea, Departa-
ment de Relacions Internacionals, London School of Economics. Senén Flo-
rensa, director general, IEMed. Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic, 
CUIMPB – Centre Ernest Lluch. Mario Luis González Pliego, responsable 
del gabinet del servei d’afers per a la Mediterrània, MAEC. Elisabeth Johans-
son-Nogués, investigadora de l’Observatori de Política Exterior Europea, Institut 
Universitari d’Estudis Europeus, UAB. Iván Martín, investigador associat, Institu-
to Complutense de Estudios Internacionales, Madrid. Michal Natorski, profes-
sor de relacions internacionals i investigador de l’Observatori de Política Exterior 
Europea, UAB. Martín Ortega, director del Gabinet d’Anàlisi i Previsió, Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació. Eduard Soler, coordinador del Programa Medi-
terrani, Fundació CIDOB. Anna Terrón, secretària per a la Unió Europea i de-
legada del Govern català davant la UE. Ricard Zapata-Barrero, professor de 
ciències polítiques, Universitat Pompeu Fabra.

Curs “La Unió Europea i els seus veïns mediterranis i de 
l’Est: relacions de responsabilitat o de seguretat?”. Inclòs 
als cursos del Campus de la Universitat Internacional Menén-
dez Pelayo a Barcelona (CUIMPB). Dirigit per Esther Barbé. 
Barcelona, 29 i 30 de setembre
Aquest curs realitza una doble aproximació a la Política Europea de Veï-
natge: d’una banda, l’anàlisi del paper que té la Mediterrània en l’agenda 
d’una Unió Europea ampliada a l’Est i, de l’altra, el paper de la Unió Eu-
ropea com a transformadora dels seus països veïns. En el primer cas, els 
Balcans Occidentals són el proper àmbit d’ampliació, tot parant atenció a 
les transformacions que està patint el Procés de Barcelona, a la iniciativa 
francesa de la Unió per la Mediterrània, als models d’estatut avançat en 
les relacions amb el Marroc i Ucraïna, i a les delicades relacions de la UE 
amb Líbia, Síria, Algèria i Bielorússia. En aquestes zones, la política exte-
rior europea no acaba d’aconseguir els resultats esperats. En el segon 
cas, el curs s’aproxima al paper de la Unió Europea com a transformadora 
dels seus països veïns en àmbits com ara la seguretat energètica, la ges-
tió compartida dels fluxos d’immigració, i la necessitat d’aconseguir una 
seguretat i estabilitat duradores a les regions properes. En aquest darrer 
cas, implica la resolució de conflictes al Pròxim Orient i l’impuls de refor-
mes polítiques democratitzadores a la Mediterrània i a l’Est.
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En col·laboració amb: 
Xarxa Trobada Civil Euromed. Amb el suport de: Ajuntament de 
Còrdova i AECID 

I Escola de Formació Euromediterrània. Inclosa a la inicia-
tiva “Córdoba, ciudad de la interculturalidad”. Còrdova, del 6 al 
10 d’octubre
En col·laboració amb: Xarxa Trobada Civil Euromed. Amb el su-
port de: Ajuntament de Còrdova i AECID 
L’Escola de Formació està oberta a joves menors de 30 anys que siguin 
membres d’alguna de les diferents ONGD que integren la Xarxa Troba-
da Civil Euromed. Neix amb la voluntat d’enfortir els lligams entre aques-
tes ONGD i la Plataforma Civil Euromed, per impulsar la participació de 
la societat civil en el Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània. 

5. Activitats
5.5. Cursos i màsters
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Management International Conference (MIC) Barcelona 2008. 
Barcelona, del 26 al 29 de novembre
L’IEMed col·labora en l’organització d’aquesta conferència, que vol po-
sar en comú mètodes innovadors de diàleg per encarar la gestió dels 
problemes de les societats multiètniques mediterrànies. La conferència 
planteja el concepte de gestió aplicat a diversos àmbits d’interacció 
social com ara l’administració pública i la legislació, les organitzacions 
internacionals, les empreses locals i transnacionals, els entorns socials 
complexos caracteritzats per conflictes d’identitat, el món acadèmic i la 
transmissió de coneixement o l’aplicabilitat dels avenços tecnològics a 
la gestió d’entorns multiculturals.

En col·laboració amb: 
Universitat Primorska, Koper i Centre Universitari d’Estudis Euro-
mediterranis (EMUNI)
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5.6. Suport a la recerca

5. Activitats

Participació en la trobada anual del FIMAM. 
Lisboa, 1 i 2 de febrer
Els dies 1 i 2 de febrer l’Institut Europeu de la Mediterrània participa a 
Lisboa en la XI trobada del Foro de Investigadores del Mundo Árabe y 
Musulmán (FIMAM). Aquesta iniciativa de cooperació científica i infor-
mació temàtica al voltant del món àrab i musulmà neix l’any 1995 per 
crear un punt de debat entre especialistes de diverses disciplines que 
tenen per objecte l’estudi de les realitats socials, culturals, econòmi-
ques i polítiques dels països àrab-musulmans. Així mateix, vol potenciar 
el coneixement de les diferents línies de recerca que es duen a terme a 
Espanya i en altres àmbits acadèmics internacionals. Les comunicacions 
i ponències presentades a la trobada tracten diferents temàtiques, com 
ara les migracions i les perspectives dels processos d’integració de 
les comunitats musulmanes a Espanya i a Europa, el paper d’aquestes 
comunitats davant l’integrisme islàmic i els recents atemptats terroris-
tes, els processos de transició política, les eleccions, els processos 
electorals i els sistemes de partits al Marroc, Tunísia i Turquia, i el paper 
dels moviments socials i de la societat civil i l’estat de les relacions 
internacionals.
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Suport a la Xarxa Euromed d’universitats Seminari EPUF. 
Creació de l’Espai d’Educació Superior. Participació en 
l'Assemblea de l'EPUF, Rabat 27 de febrer. Participació 
en el V Fòrum Euromediterrani d’Universitats, Marsella, 6 
d’octubre
L’IEMed és membre del Fòrum Permanent d’Universitats Euromed, 
EPUF. El II Fòrum Universitari Mediterrani celebrat a Tarragona el juny 
del 2005 va suposar la signatura de la Declaració de Tarragona que va 
constituir l’EPUF amb l’objectiu d’apoderar les universitats per satisfer 
les necessitats de formació dels ciutadans d’ambdues ribes de la Me-
diterrània. Es contribueix així al progrés i l’enriquiment de la regió en 
la línia dels objectius del Procés de Barcelona, la Unió Europea i els 
seus estats membres i les xarxes i institucions que ja desenvolupaven 
la seva tasca en aquest àmbit. L’IEMed intervé en la reunió anual de 
l’Assemblea de l’EPUF a Rabat en la qual es presenta l’informe del Se-
cretariat Executiu relatiu al 2007, s’accepten nous membres i s’aprova 
el pla d’acció quant al 2008. Tot coincidint amb l’Assemblea anual 
s’organitza també un seminari sobre qualitat de l’educació superior. 
L’IEMed participa també en el V Fòrum Euromediterrani d’Universitats 
a Marsella, que enguany se centra en la potenciació de la qualitat de 
l’educació universitària en l’àrea euromediterrània, molt especialment en 
aquelles qüestions relatives a la mobilitat d’estudiants i professorat.
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5. Activitats
5.6. Suport a la recerca

III WOCMES Barcelona 2010. Trobada d’estudis Pròxim Orient 
i món àrab. WOCMES. Treballs de preparació. En col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Reunions del comi-
tè internacional WOCMES 2010, Barcelona, 8 i 9 de maig. Roda 
de premsa de presentació del WOCMES, Barcelona 2010, Bar-
celona, 9 de maig. Participació en diversos seminaris científics: 
MESA Congress, Trobades a Montecatini de l’Institut Universi-
tari d’Estudis Europeus de Florència
El consorci format per l’Institut Europeu de la Mediterrània i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona ha estat adjudicatari de l’organització del 
pròxim congrés internacional d’estudis sobre l’Orient Mitjà WOCMES 
2010 que tindrà lloc a Barcelona. WOCMES és una trobada mundial 
d’investigadors, acadèmics, professionals, organitzacions i associa-
cions de diversos àmbits que desenvolupen la seva tasca al voltant de 
l’estudi d’Orient Mitjà, el nord d’Àfrica i els estats musulmans d’Àsia 
central. La voluntat de la trobada és l’intercanvi de coneixements i expe-
riències a través de diversos tallers i taules rodones que constitueixen el 
programa de la trobada dissenyat pel comitè científic organitzador. Un 
dels principals objectius del WOCMES és la construcció i l’enfortiment 
de xarxes globals de recerca i divulgació.

En col·laboració amb: 
Universitat Autònoma de Barcelona
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Col·laboració amb el Centre Universitari d’Estudis Me-
diterranis EMUNI. Reunió EPUF – EMUNI – IEMed. Bar-
celona 3 de setembre. Reunió del provisional senate de 
l’EMUNI, Barcelona, 25 de novembre, i Assemblea gene-
ral de l’EMUNI, Barcelona, 26 de novembre 
L’IEMed col·labora amb el Centre Universitari d’Estudis Mediterranis 
acollint l’assemblea general constitutiva d’aquest centre, que té com a 
finalitat aprovar els estatuts i els òrgans de govern de la institució, a més 
de determinar-ne les línies d’acció prioritàries. D’altra banda, l’IEMed 
col·labora en el foment i la intensificació de les relacions de l’EMUNI 
amb el Fòrum Permanent d’Universitats Euromediterrànies (EPUF).
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6. Publicacions
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6. Publicacions

Objectius: 
Increment de materials d’anàlisi i seguiment de la realitat mediterrània. Millora de la producció i difusió. Impuls de 
la recerca en àmbits de cooperació social i econòmica a la Mediterrània. Difusió d’estudis de recerca sobre temes 
inèdits. Constitució de grups d’experts assessors. 

Med.2008. Anuari de la Mediterrània 
Edicions en castellà, anglès, francès i català. Edició en àrab 
en preparació
L’Anuari de la Mediterrània Med.2008 és una edició conjunta de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània i la Fundació CIDOB que repassa els esdeve-
niments més destacats que han tingut lloc a la Mediterrània durant el 2007. 
Per primer any, l’obra es presenta en cinc edicions: castellana, francesa, 
anglesa, àrab i catalana. L’Anuari ofereix les claus polítiques, econòmiques, 
socials i culturals de l’agenda mediterrània i compta amb perspectives di-
verses i plurals d’anàlisi. L’edició 2008 de l’Anuari se centra en temes clau 
del 2007 com ara el conflicte a l’Orient Mitjà: la crisi interna a Palestina 
entre Hamàs i Fatah, la situació al Líban i el paper de Síria, la França de 
Sarkozy i la seva repercussió en les relacions entre la UE i la Mediterrània, 
la constitució del FRONTEX o el debat al voltant del projecte de constitució 
europea, el Tractat de Lisboa i el 50è aniversari de la UE. 

En col·laboració amb: 
Fundació CIDOB

6.1. Anuari de la Mediterrània
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afkar/ideas núm. 17, 18, 19, 20
Edicions en castellà i francès 
afkar/ideas és una revista amb un propòsit alhora modest i ambiciós: aportar 
idees per al veïnatge entre els que viuen a ambdues ribes de la Mediterrà-
nia occidental. Idees per reconstruir un imaginari comú compartit des de la 
modernitat, la llibertat i la identitat. Idees per als poders públics però també, 
i sobretot, per a la societat civil. Per a aquells actors que protagonitzen les 
relacions entre Espanya, d’una banda, la Unió Europea i el Magreb, de l’altra: 
polítics i diplomàtics, empresaris i operadors econòmics, creadors d’opinió, 
agents culturals i professors d’universitat, organitzacions i entitats comprome-
ses amb la cooperació.
El número 17 d’afkar/ideas està dedicat a les polítiques migratòries a la 
Mediterrània i a les visions existents des del Sud de les relacions eurome-
diterrànies; en l’apartat “Gran Angular” fa un balanç de la Política Europea 
de Veïnatge, les negociacions d’adhesió de Turquia a la UE, les relacions 
euroalgerianes i eurotunisenques i les perspectives que obre la Unió per la 
Mediterrània. 
El número 18 d’afkar/ideas se centra d’una banda en el dossier energètic, 
amb articles que examinen les rutes de transport i abastiment a la regió i les 
polítiques de cooperació energètica i de promoció d’energies alternatives. 
D’altra banda, para atenció als temes de seguretat: les rivalitats internes 
i la carrera armamentística al nord d’Àfrica, el terrorisme i la repercussió 
d’aquestes problemàtiques en les relacions internacionals entre Àfrica i la 
Unió Europea i Rússia, i en els mercats energètics.
El número 19 d’afkar/ideas para atenció a les polítiques migratòries de 
la Unió Europea i els països de la Mediterrània Sud, i aborda també, entre 
d’altres, les expectatives que ha obert el sorgiment de la Unió per la Medi-
terrània i la cooperació regional Bàltic-Mediterrània.
El número 20 d’afkar/ideas dedica la secció “Gran Angular” als recursos 
hídrics a la Mediterrània en tractar les polítiques públiques sobre l’aigua, 
l’impacte del canvi climàtic sobre els models econòmics i de gestió o la 
geopolítica de l’aigua. Aquest número també aborda les relacions entre 
l’espai euromediterrani i els Estats Units, la banca islàmica i el sector de la 
moda als països àrabs.

En col·laboració amb: 
Política Exterior

6. Publicacions

6.2. Publicacions periòdiques 
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Quaderns de la Mediterrània  
núm. 9 i núm. 10 (número especial en col·laboració amb la 
Comissió Europea sobre Diàleg Intercultural) 
Quaderns de la Mediterrània forma part de la línia de projectes de l’IEMed 
que contribueixen al diàleg intercultural. La publicació pretén difondre la 
realitat de la Mediterrània en aspectes d’actualitat com ara les migracions, 
la mutació de valors o els processos sociològics, econòmics i polítics dels 
pobles que hi habiten. També vol ser un espai de debat sobre el futur in-
tercultural de les nostres societats. En cada número, Quaderns de la Me-
diterrània dedica un dossier central a un tema d’actualitat, a més d’articles 
i informacions sobre aspectes culturals, antropològics i sociològics, i una 
secció de ressenya de llibres. 
El número 9 de Quaderns de la Mediterrània es dedica a la figura de 
Ramon Llull com a iniciador d’un diàleg interreligiós obert i molt lligat a la 
modernitat. El dossier central compta amb articles dels més reconeguts es-
pecialistes en els àmbits de la ciència i el pensament lul·lians, que mostren 
com a partir de l’obra del savi mallorquí es poden abordar molts aspectes 
de l’actualitat amb una actitud tolerant, respectuosa i sempre disposada al 
coneixement de l’altre. 
El número 10 de Quaderns de la Mediterrània està dedicat al diàleg in-
tercultural i compta amb la col·laboració de la Comissió Europea. Aquest 
número especial conté una entrevista al president Durao Barroso i articles 
d’experts dels diferents països de l’Associació Euromediterrània que abor-
den les perspectives, els riscos i reptes al voltant del diàleg cultural a Euro-
pa i a la Mediterrània: la necessitat de reinventar Europa per adaptar-se al 
nou panorama multicultural que les migracions i la globalització comporten, 
la importància d’adaptar els enfocaments teòrics sobre diàleg cultural a les 
pràctiques i polítiques públiques, els reptes que planteja la convivència i la 
integració a Europa dels col·lectius musulmans o de minories que hi són 
establertes històricament.
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6. Publicacions

6.3. Edicions 

Monografies mediterrànies 
La col·lecció "Monografies Mediterrànies" recull un seguit d’obres de docu-
mentació pràctica adreçada a l’estudi i el debat de fenòmens socials. 

Monografies mediterrànies 6: “Le Maroc et l’Union euro-
péenne: vers un  statut avancé dans le Partenariat euromé-
diterranéen”. 
Edició que recull les aportacions i els continguts del seminari del mateix 
títol al voltant de la proposta hispano-luso-francesa d’estatut avançat per 
al Marroc, en el context de la Política Europea de Veïnatge. La seva finalitat 
és afavorir la promoció i consolidació d’unes relacions més estretes i de 
cooperació amb el Marroc, que contribueixin a l’estabilitat, la seguretat i la 
prosperitat a la Mediterrània. 
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Historia del Mediterráneo 
Aquesta obra presenta un recorregut integral per la història de la Mediterrà-
nia i la seva societat des la prehistòria fins als nostres dies. Cadascun dels 
24 capítols que la integren conclou amb dos documents contemporanis del 
període o tema tractat. Al final del llibre, més de 100 pàgines annexes pro-
porcionen dades econòmiques i geogràfiques contemporànies, una crono-
logia, una sèrie de 25 mapes i plànols històrics, un glossari, una bibliografia, 
un índex geogràfic i un altre de patronímic.

En col·laboració amb: 
Editorial Base i Museu Marítim – Drassanes Reials de Barcelona. 
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6. Publicacions

El mar a la mirada
Una antologia de textos poètics escollits per Manuel Forcano i d’imatges 
seleccionades per Marta Dahó. Un llibre que a través de poemes de autors 
d’arreu de la Mediterrània i de diferents èpoques, mostra la multiplicitat de 
visions i percepcions sobre aquesta mar, bressol de bona part de les civilit-
zacions més influents de la història i punt de trobada de cultures i pobles.

En col·laboració amb: 
Editorial Lunwerg

6.3. Edicions 
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Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant
Il·lustrat amb fotografies de les peces exposades a la mostra “Un mar de 
lleis. De Jaume I a Lepant”, aquest llibre compta amb articles de rellevants 
experts medievalistas per apropar al lector al context històric, polític i co-
mercial de la Mediterrània des del regnat de Jaume I (1213-1276) a la ba-
talla de Lepant (1571). Una època que es va caracteritzar per tensions i 
conflictes però també pel diàleg i l’intercanvi que propiciaven el comerç i 
la navegació. Per regular el desenvolupament del comerç van sorgir arreu 
normes i institucions que l’exposició posa de relleu, molt especialment les 
sorgides de la tradició jurídica i contractual marítima i comercial catalana, 
simbolitzades en el Llibre del Consolat de Mar, que va ser vigent a la Medi-
terrània fins al segle XIX.



 

 

188Memòria d’activitats 2008

6. Publicacions

Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo
Edició que aborda el patrimoni gastronòmic a la conca mediterrània, des 
de la seva definició fins als seus processos de creació. També planteja el 
patrimoni fungible com a element d’una oferta turística i cultural creixent, 
que busca anar més enllà dels tòpics establerts i que reclama una solide-
sa que queda lluny de poder oferir-se en gastronomia. Més d’una dotzena 
d’especialistes internacionals avaluen aquest patrimoni entès com a recurs 
turístic, a partir de documents del IV Simposi internacional sobre alimen-
tació mediterrània organitzat a Barcelona per l’IEMed i la Universitat de 
Barcelona el juny de 2005.

En col·laboració amb: 
Universitat de Barcelona

Mi nombre es Nadie. El viaje más antiguo del mundo 
L’IEMed col·labora amb els periodistes Carla Fibla i Nicolás Castellano i amb 
el fotògraf Juan Medina en la publicació d’un audiollibre sobre l’emigració 
i el seu context. Aquesta obra, prologada per Sami Naïr, es compon de 
4 CD (30 reportatges) en què s’escolta de forma extensa els immigrants 
mateixos, autèntics protagonistes d’aquest treball. A més de la transcrip-
ció completa dels reportatges, el llibret de l’audiollibre inclou quatre textos 
d’experts internacionals en immigració: Javier de Lucas (València), Mireia 
Estrada (Barcelona), Amadu Ndoye (Dakar) i Jean-Pierre Cassarino (Florèn-
cia), que ajuden a comprendre el tema en emmarcar-lo en les seves causes 
i circumstàncies concretes. El llibre té un gran contingut didàctic que fa 
que esdevingui una eina divulgativa per a escoles, mitjans de comunicció, 
associacions, etc.

En col·laboració amb: 
Cadena SER, Editorial Icària i Casa Àfrica

6.3. Edicions 
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Turisme i cooperació al desenvolupament a la Mediterrània 
Aquesta coedició aborda el sector turístic com a via de desenvolupament 
dels països del Sud i de cooperació entre el Nord i el Sud, plantejant solu-
cions que contribueixin a fer del turisme un sector sostenible i un element 
per al coneixement mutu i el diàleg cultural. La publicació compta amb ar-
ticles de prestigiosos experts del sector i fa una anàlisi de les empreses 
del sector, de la societat civil i de l’administració pública que hi tenen un 
paper decisiu. A més, presenta projectes de cooperació turística que cons-
titueixen bones pràctiques per encoratjar noves iniciatives.

En col·laboració amb: 
Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona i Campus Univer-
sitari de la Mediterrània 

Musulmans a Catalunya. Radiografia d’un islam implantat. 
Jordi Moreras
Fa 34 anys que es va obrir el primer oratori musulmà a Catalunya, i 16 
des que es va signar l’Acord de Cooperació entre la Comissió Islàmica 
d’Espanya i l’Estat espanyol. Des d’aleshores, la societat catalana ha can-
viat. Un dels motius d’aquesta evolució ha estat la presència d’un nou 
col·lectiu, el musulmà. El llibre reflexiona sobre la capacitat transformadora 
de les noves realitats socials, culturals i religioses que són aportades pels 
col·lectius nouvinguts a Catalunya.
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6.4. Catàlegs 

6. Publicacions

Catàleg Raimundus, Christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre 
entre cultures
Reedició d’aquest catàleg, editat en català, castellà, francès i àrab, amb 
motiu de la itinerància a Rabat de l’exposició homònima. Aquesta reedició 
consta d’una presentació de la mostra i d’una introducció a la vida, obra i 
pensament de Llull a càrrec del professor de la Universitat de Barcelona i 
comissari de la mostra, Albert Soler. El llibre inclou fotografies de les 35 
peces exhibides a l’exposició.
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6. Publicacions

6.5. Papers IEMed 

La col·lecció Papers IEMed es proposa abordar l’estudi de les qüestions 
centrals de l’agenda euromediterrània actual. El seu objectiu és oferir una 
visió general i inèdita d’aquests temes, a través de la publicació d’anàlisis 
rigoroses realitzades per experts i investigadors reconeguts en aquest àmbit.

Papers IEMed 1
“Turkey and the European Union: the other side of the coin”, Bénédict de 
Saint-Laurent

Papers IEMed 2
“Maroc-UE: vers un statut avancé dans le cadre du PEM et de la PEV”, 
Azzam Mahjoub

Papers IEMed 3 
“Al-Qaida au sud de la Méditerranée”, Jean-Pierre Filiu



193

P
ub

lic
ac

io
ns

Papers IEMed 4
“L’intégration régionale Sud-Sud : une perspective comparative Monde ara-
be – Amérique du sud”, Erwan Lannon, Jorge Braga de Maçedo, Alvaro de 
Vasconcelos

Papers IEMed 5
“Barcelone, relancée par l´Union pour la Méditerranée”, Bénédict de Saint-
Laurent

Papers IEMed 6
“1975-2008: Pulling Lebanon together”, George Irani
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6. Publicacions

6.6. Altres publicacions

Disponibles en catàleg: 
Gestionar la diversitat. Reflexions i experiències sobre les políti
ques d’immigració a catalunya
Barcelona: IEMed, 2004
Idioma: català, castellà
Mida: 19 x 27
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-6017-7 (català); 84-393-6413-X (castellà) 

Imams d’europa. Les expressions de l’autoritat religiosa islàmica
Barcelona: IEMed, 2005
Idioma: català
Mida: 19,5 x 27,5
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-6754-6

Sabores del mediterráneo. Aportaciones para promover un patri
monio alimentario común
Barcelona: IEMed, 2005
Idioma: castellà
Mida: 19,5 x 27,5
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-6752-X
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La agricultura y la asociación euromediterránea: retos y oportunidades
Barcelona: IEMed, 2006
Idioma: castellà
Mida: 19 x 27
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-6986-7

Rethinking migration policies.Ideas, proposals and experiences 
from the world congress humanmovements and immigration
Barcelona: Fundació Fòrum Universalde les Cultures; UNFPA; IEMed, 2006
Idioma: anglès
Mida: 19,5 x 27,5
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-7001-6
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6. Publicacions
6.6. Altres publicacions

Les cartes portolanes
La representació medieval d’una mar solcada
Barcelona: ICC, IEC, IEMed, 2007
Idioma: català
Mida: 29 x 36
ISBN: 978-84-393-7576-0

Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo
Barcelona: Universitat de Barcelona, IEMed, 2007
Idioma: castellà
Mida: 17 x 24
Preu: 20¤
ISBN-13: 978-84-612-2429-6
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Disponibles en catàleg: 
Diez años del proceso de barcelona. La sociedad civil opina
Barcelona: IEMed, 2005
Idioma: castellà, francès, anglès
Mida: 21 x 26
ISBN: 84-393-6926-3 (castellà)
84-393-6928-X (francès)
84-393-6927-1 (anglès)

Noves idees per gestionar les migracions
Barcelona: IEMed; Secretaria per a laImmigració; Fundació Fòrum 
Universalde les Cultures, 2006
Idioma: català
Mida: 16,5 x 24
Preu: 20 €
ISBN: 84-8334-746-6

El islam plural
Barcelona: IEMed-Icaria, 2003
Idioma: castellà
Mida: 13,5 x 21,5
Preu: 20 €
ISBN: 84-7426-671-8
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6. Publicacions
6.6. Altres publicacions

Inmigración y procesos de cambio. Europa y el mediterráneo en el 
contexto global
Barcelona: IEMed-Icaria, 2003
Idioma: castellà
Mida: 13,5 x 21,5
Preu: 21 €
ISBN: 84-393-6285-4

Noves idees per gestionar les migracions
Barcelona: IEMed-Fòrum 2004
Idioma: català, castellà, francès, anglès
Mida: 10 x 21
Preu: 5 €
ISBN: 84-393-6588-8 (català)
84-393-6589-6 (castellà)
84-393-6590-X (francès)
84-393-6591-8 (anglès)
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Barcelone et le grand commerce d’orient au moyen âge
Barcelona: IEMed-Casa Velázquez, 2005
Idioma: francès
Mida: 17,5 x 24
Preu: 56 €
ISBN: 84-95555-63-8

Fills i filles de la immigració a les escoles catalanes
Barcelona: IEMed, 2006
Idioma: català
Mida: 14 x 20,5
Preu: 5 €
ISBN: 84-393-7292-2

La sociedad civil en marruecos / la société civile au maroc
Barcelona: IEMed-Icaria, 03 / IEMed-Publisud-Sochepress, 04
Idioma: castellà, francès
Mida: 22,5 x 14 / 19 x 27
Preu: 20 €
ISBN: 2-86600-965-7 (francès)
84-393-5975-6 (castellà)
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6. Publicacions
6.6. Altres publicacions

La música àrab a la mediterrània
Barcelona: IEMed-ESMUC, 2005
Idioma: català
Mida: 15,5 x 23,5
Preu: 22 €
ISBN: 84-393-6636-1

Bàltic i mediterrània. Diàleg i cooperació regional
Barcelona: IEMed-Landstinget Gävleborg, 2003
Idioma: català
Mida: 15,5 x 23,5
Preu: 20 €
ISBN: 84-393-6283-8
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Ramon Llull i l’encontre entre cultures
Barcelona: IEMed, 2007
Idioma: català / castellà / francés / àrab
Mida: 24 x 30
Preu: 50¤
ISBN: 9/788439/374169
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6. Publicacions
6.6. Altres publicacions

Disponibles en catàleg: 
Amazics. Joies berebers
Barcelona: IEMed, 2005
Idioma: català, castellà, francès, amazic
Mida: 25 x 31
Preu: 24 €
ISBN: 84-393-6816-X

Mediterraneum. L’esplendor de la mediterrània medieval s. XIII-XV
IEMed, Museu Marítim, Fòrum 2004 / Barcelona: Lunwerg, 2004
Idioma: català, castellà, anglès
Mida: 30,5 x 25
ISBN: 84-9785-082-3 (cartoné)
84-9785-083-1 (rústica)

Tunísia, terra de cultures
Barcelona: IEMed-MuPCVa, 2003
Idioma: català / anglèscastellà / francès
Mida: 24 x 30
Preu: 40 €
ISBN: 84-393-6097-5 (català)
84-7795-345-7 (castellà)
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Mercats de la mediterrània
Barcelona: IEMed-Lunwerg, 2004
Idioma: català / anglès; castellà / anglès
Mida: 24 x 30
Preu: 35 € rústica / 49,5 € cartoné
ISBN: 84-393-6387-7 (cartoné/castellà)
84-393-6386-9 (rústica/castellà)
84-393-6385-0 (cartoné/català)
84-393-6384-2 (rústica/català)

Percepcions de la ciutat
Percepciones de la ciudad
Barcelona: IEMed-Jiser, 2006
Idioma: català, castellà, francès, àrab
Mida: 22 x 22
Preu: 9 €
ISBN: 84-393-7300-7
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7. Comunicació

Objectius: 
Dinamització del web de continguts. Difusió de continguts d’anàlisi i recerca sobre temes inèdits. Fons documental, 
consulta de línies de continguts/edicions de l’Institut, secció d’actualitat i dossiers temàtics. Llançament del web.

Web www.barcelona-candidata-euromed.com de suport a la candi-
datura de Barcelona a la seu de la Secretaria del Procés de Barce-
lona: Unió per la Mediterrània  
Promogut per l’IEMed, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona, 
aquest lloc web dóna a conèixer la candidatura de Barcelona com a seu del 
Secretariat de la Unió per la Mediterrània. També vol arribar a ser un espai 
de diàleg i opinió, tant de la societat civil com d’institucions euromedite-
rrànies sobre aquesta nova etapa en la qual Barcelona assumeix un paper 
primordial com a capital euromediterrània.
 
IEMed Obs
IEMed Obs _Observatori de Polítiques Mediterrànies_ vol esdevenir una 
eina per a la difusió de la informació i la reflexió en profunditat al servei 
d’un públic ampli constituït per professionals, universitaris, funcionaris, di-
plomàtics, actors econòmics, periodistes, estudiants i, en general, tots els 
que treballen en l’àmbit de la política mediterrània. El principal objectiu de 
IEMed Obs és convertir-se en un mitjà per procedir a una revisió sistemàti-
ca del Procés de Barcelona i altres temes polítics d’importància per a la 
regió mediterrània.
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Web IEMed
El web de l’Institut Europeu de la Mediterrània (www.iemed.org) funciona 
regularment des de la creació de l’IEMed com a consorci públic participat 
pel Ministeri d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona l’abril del 2002. L’objectiu del web —disponible en català, cas-
tellà, anglès i francès— és esdevenir una referència de consulta per a tots 
aquells investigadors i interessats en els aspectes d’actualitat mediterrà-
nia i en les activitats que desenvolupa l’IEMed. El web ofereix la possibili-
tat de subscriure’s al servei d’informació per correu electrònic de l’Institut 
per rebre informació actualitzada i periòdica de les novetats del programa 
d’activitats i notícies de l’IEMed.

Euromed Obs Newsletter
Euromed.Obs Newsletter és un butlletí d’informació i documentació de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània que difon els continguts de l’Euromed Obs.
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8. Centre de documentació 
i biblioteca
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8. Centre de documentació 
i biblioteca

La biblioteca de l’IEMed funciona regularment des de l’any 1990 i és de 
lliure accés. Compta amb un fons especialitzat d’11.000 títols entre mono-
grafies, revistes, documentació electrònica i literatura grisa. Les temàtiques 
principals són la política euromediterrània, les relacions internacionals i la 
cooperació,  les cultures i estils de vida mediterranis,  el món àrab, l’islam i 
la societat civil, i els moviments migratoris a la Mediterrània.

La biblioteca pertany a la xarxa de biblioteques especialitzades de la Gene-
ralitat de Catalunya (xarxa BEG) des del 1999 i forma part també del ca-
tàleg col.lectiu de les universitats catalanes (CCUC) des del 2007. Disposa 
igualment d’un bloc específic amb novetats relatives al fons documental i 
informacions relacionades amb les activitats i publicacions de l’IEMed.

Els serveis que ofereix la biblioteca són d’informació bibliogràfica i docu-
mental, consulta en sala, préstec interbibliotecari i reprografia en règim 
d’autoservei. La biblioteca elabora mensualment un butlletí de noves adqui-
sicions i un butlletí de sumaris de les revistes rebudes durant el trimestre en 
curs, ambdós de caràcter electrònic. 

Amb institucions, biblioteques i centres de documentació la biblioteca ges-
tiona directament els acords d’intercanvi de publicacions i, de manera es-
pecial, focalitza la tasca en l’intercanvi de Quaderns de la Mediterrània amb 
revistes científiques i culturals de caràcter interdisciplinari.
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