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Polítiques Euromediterrànies  
 
Objectius: Generar reflexió, anàlisi i recomanacions sobre els temes claus 
relacionats amb les polítiques euromediterrànies i les relacions entre la Unió Europea 
i els països del sud de la Mediterrània, a través de la participació en programes i 
projectes regionals d'investigació i del desenvolupament, així com la col·laboració 
estreta amb governs, institucions regionals i europees, instituts de recerca, entitats 
acadèmiques i xarxes de societat civil de la regió Euromed, que donen lloc a 
publicacions i trobades de referència. 
 

Xarxa EuroMeSCo 
EuroMeSCo Policy Debates 
Aquestes presentacions tenen com a objectiu fomentar l’elaboració 
de polítiques basades en evidències mitjançant la presentació de 
les principals conclusions i recomanacions dels grups de treball 
d’EuroMeSCo en el marc del projecte Connecting the Dots, sobre 
diferents àmbits prioritaris en les relacions euromediterrànies davant 
funcionaris de la Unió Europea i representants dels principals 
agents polítics de la regió. 

  
21 de gener 
Post Covid-19 EU-MENA-Sub Saharan Africa Trade Relations 
Ponents: Timo Hammaren, director en funcions per a l’Orient Mitjà, Turquia, Rússia i 
Àsia Central, Direcció General de Comerç, Comissió Europea, Brussel·les. Katarzyna 
Sidło, directora d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Center for Social and Economic Research 
(CASE), Varsòvia.  
 
9 de febrer 
Green Economy in the Southern Mediterranean  
Ponents: Julia Choucair Vizoso, investigadora, Arab Reform Initiative (ARI), París. 
Stefano Dotto, director del departament de canvi Climàtic, Energia, Medi ambient i 
Transport, Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Adhesió, Comissió Europea, 
Brussel·les. Georgeta Vidican Auktor, investigadora i professora d’Economia, 
German Development Institute (DIE) Berlín. 
 
29 d’abril 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response 
Ponents: Michele Amedeo, director, Centre of Thematic Expertise on Migration; 
director en funcions, Migration Task Force, DG de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació, 
Comissió Europea, Brussel·les. Kheira Arrouche, investigadora, Universitat de Leeds. 
Alia Fakhry, investigadora, German Council of Foreign Relations (DGAP), Berlín. 
Gabriella Sánchez, investigadora, Migration Policy Centre (MPC) - Institut Universitari 
Europeu de Florència (EUI). 
 
18 de juny  
Thriving on Uncertainty: COVID-19-Related Opportunities for Terrorist Groups 
Ponents: Johannes Claes, investigador, Unitat de Recerca sobre Conflictes, 
Clingendael Institute, La Haia. Clara-Auguste Süß, investigadora doctoral, Peace 
Research Institute (PRIF), Frankfurt del Main. 
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29 de juny  
Great Expectations: Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Ponents: Alexandra Laban, gestora de projectes, SOFRECO, Clichy. Patrik Pawlak, 
responsable executiu, EU Institute for Security Studies (EUISS), Brussel·les. Sabine 
Zwaenepoel, experta, Centre of Thematic Expertise on Crisis Reaction and Security 
Sector Reform, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. 

EuroMeSCo Workouts  
Cursos pràctics dirigits a investigadors de la xarxa EuroMeSCo que 
desitgen millorar les seves habilitats en una àrea determinada, en el 
marc del projecte Connecting the Dots, cofinançat per la UE i 
l’IEMed. 

 
Cursos 
 
4, 11, 18 i 25 de març, 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre  
Infographics and data visualization for begginers  
Formadores: Laura Navarro, StoryData. Eli Vivas, StoryData, Barcelona 
 
12, 19 i 26 d’abril i 9, 16 i 23 de novembre 
Foresight Techniques For Research and Think Tank Work 
Formadora: Florence Gaub, European Union Institute for Security Studies (EUISS), 
Brussel·les 
 
18 i 25 de maig i 1 i 8 de juny, 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre 
Policy Recommendations: The Key to Influence.  
Formadores: Georgeta Auktor, German Development Institute (DIE), Berlín. Daniela 
Marzavan, Team Marzavan, Berlín         
 
9, 16 i 18 de juny 
Media Workout: How to Be Impactful in the Media 
Formadora: Susanne Wieseler, Deutsche Welle Akademie, Bonn 
 
3, 10, 17 i 24 de juny 
Policy Papers: Do’s and Don’ts.  
Formador: Mohammed Masbah, Moroccan Institute for Policy Analysis, Rabat. 

EuroMeSCo Off the Record Policy Talks 2021 
Lloc: en línia  
Data: 10 de març 
Aquest format del projecte “Connecting the Dots: Research and 
Policy Making on Economic Development, Security and Migration in 
the Southern Neighbourhood and Beyond” s’adreça exclusivament 
a responsables polítics amb l’objectiu de mobilitzar experts 
europeus o del sud de la Mediterrània en temes específics d’interès 
per a les circumscripcions polítiques de Brussel·les.  
 

Off the Record Policy Talks 2021 
 
10 de març 
Presentació de resultats de l’Enquesta Euromed 2020 al Grup Màixriq i Magrib 
(MAMA) del Consell de la Unió Europea 
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24 de novembre 
Presentació del Policy Report Talent Partnerships and future skills needs - 
Fostering collaboration on human capital development in the Mediterranean i 
dels resultats de l’Enquesta Euromed 2021 

 
Desembre  
Presentació de resultats de l’Enquesta Euromed 2021 al Grup Màixriq i Magrib 
(MAMA) del Consell de la Unió Europea  

EuroMeSCo Pairing Consultations 2021 
Data: del 15 d’abril al 5 de maig  
Sèrie d’entrevistes telemàtiques amb experts per a identificar 
prioritats institucionals que permetin plantejar la formulació de 
propostes de recerca de la xarxa EuroMeSCo durant 2021-2022 en 
els àmbits de seguretat, desenvolupament econòmic i migracions 
tenint en compte les tendències geopolítiques regionals i el 
programa de treball de la Unió per la Mediterrània. 
 

Sessions: 
 
Del 15 al 23 d’abril. UfM Counterparts. Laura Basagni, directora, Wider Atlantic 
Programme, The German Marshall Fund of the United States (GMFUS), Brussel·les. 
 
Del 12 al 16 d’abril. Security. Mihai Sebastian Chihaia, analista, Europe in the World 
Programme, European Policy Centre (EPC), Brussel·les. 
 
Del 19 al 28 d’abril. Migrations. Federica Zardo, professora assistent, Departament de 
Ciència Política, Universitat de Viena 
 
Del 20 al 28 d’abril. Economic Development. Katarzyna Sidlo, Center for Social and 
Economic Research (CASE), Varsòvia. 
 
Del 19 d’abril al 5 de maig. Political and Geographic Track. Muriel Asseburg, 
investigadora sènior, German Institute for International and Security Affairs (SWP), 
Berlín. 

Webinar “Boosting the insertion of EU southern neighbours 
into regional and global value chains” 
Lloc: en línia  
Data: 16 de març 
Dins del projecte europeu Connecting the Dots, aquest webinari 
d’EuroMeSCo adreçat a funcionaris de la Unió Europea així com a 
professionals i representants del sector privat, d'agències d'inversió 
dels països del sud de la Mediterrània i de xarxes 
euromediterrànies, aborda el potencial de la integració estratègica 
regional en diferents àmbits industrials en un moment en que la 
pandèmia per COVID-19 ha posat en risc diverses dinàmiques de 
consolidació de les cadenes de valor globals.  
Ponents: Carlos Conde, coordinador del Programa MENA, Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmics (OCDE), París. Hamed El Etreby, assessor econòmic sènior, 
Unió per la Mediterrània, Barcelona. Josep Ferré, director general, IEMed. Giorgia 
Giovannetti, investigadora visitant, Programa de Governabilitat Global, Institut Universitari 
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Europeu, Florència. James Moran, investigador associat sènior, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Brussel·les. Henrike Trautmann, cap de la Unitat de Programes Regionals de 
Veïnatge Sud, Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació, Comissió Europea, 
Brussel·les.  

Webinar “Awareness Raisers, Agents of Change. The Role of 
Civil Society in the Southern Neighbourhood’s Green 
Transition” 
Lloc: en línia  
Data: 8 d’abril 
Dins del projecte europeu Connecting the Dots, aquest webinari 
d’EuroMeSCo se centra en la importància de sensibilitzar el sector 
privat i la població en general com a agents de canvi, tal com es 
reconeix a la Comunicació conjunta del mes de febrer de la 
Comissió i l’Alt Representant de la UE per al rellançament estratègic 
de l’Associació Euromediterrània. Així, el webinari reuneix 
representants de la societat civil, think tanks i funcionaris europeus 
per debatre el paper de la societat civil en la transició verda a l’àrea 
de veïnatge sud amb l'objectiu de contribuir al debat sobre la 
implementació de la Comunicació. 
Ponents: Emad Adly, coordinador general, Xarxa Àrab de Medi Ambient i Desenvolupament 
(RAED), El Caire. Zied Boussen, investigador, Arab Reform Initiative (ARI), París. Emmanuel 
Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Sylvie 
Fontaine, gestora de Programes Regionals de Veïnatge Sud - Medi Ambient, Aigua i 
Agricultura, Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació, Comissió Europea, 
Brussel·les. Patrizia Heidegger, directora de Polítiques Globals i de Sostenibilitat, Oficina 
Europea del Medi Ambient (EEB), Brussel·les. Hajar Khamlichi, presidenta i cofundadora, 
Mediterranean Youth Climate Network (MYCN), París. Miroslav Maly, director associat de 
Facilitats Financeres per a les Energies Sostenibles, Banc Europeu de Reconstrucció i 
Desenvolupament (BERD), Londres. Simone Tagliapietra, investigador, Brussels European 
and Global Economic Laboratory (BRUEGEL), Brussel·les. 

EuroMeSCo Annual Conference “Setting the New Agenda for 
the Mediterranean in Motion. Shaping Post-Covid Euromed 
Relations” 
Lloc: en línia  
Data: 15 d’abril 
La conferència anual d’EuroMeSCo s’organitza al voltant de la 
comunicació conjunta de la Comissió Europea i l’Alt Representant 
de la UE per a Afers d’Exteriors i Política de Seguretat sobre el 
necessari rellançament de l’Associació Euromediterrània i les 
relacions amb els països veïns del sud després d’una dècada de 
canvis profunds a l’espai euromediterrani i a la vista dels reptes 
inevitables que plantejen el canvi climàtic, l’actual estat de 
pandèmia, la transició energètica o els moviments de població. La 
transició cap a economies verdes centra una primera sessió que 
aporta claus per a l’adaptació dels sistemes econòmics, industrials i 
de desenvolupament tant a nivell nacional com local a l’emergència 
plantejada per l’acceleració del canvi climàtic en termes de 
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resiliència als seus efectes, foment de les fonts d’energia renovable 
i lluita contra la degradació mediambiental i la desertització. La 
digitalització dels entorns laborals i productius però també de les 
relacions humanes ocupa la segona sessió analitzant el balanç 
entre els avantatges que pot oferir en matèria d’inclusió, reducció 
de costos en la creació d’empreses o sostenibilitat ambiental i els 
reptes que planteja per als mercats laborals, la formació continuada 
i les reconversions del capital humà i productiu. Les migracions i la 
mobilitat són abordades en una tercera sessió parant atenció al 
potencial de la cooperació triangular i Sud-Sud i a la necessitat 
d’una adaptació de diferents marcs legals als nous paradigmes de 
la mobilitat en l’era de la globalització. Finalment, una quarta sessió 
es dedica a les assignatures pendents en els àmbits del 
desenvolupament humà, la bona governança i l’imperi de la llei.  
Ponents: Majd Al Naber, investigador sènior, West Asia-North Africa Institute (WANA), 
Amman. Farah al Shami, investigadora, Arab Reform Initiative (ARI), Beirut/París. Tayeb 
Amegroud, investigador, Policy Center for the New South (PCNS), Rabat. Sara Benjelloun, 
investigadora associada en Migracions, PACTE Social Science Research Centre, Universitat 
de Grenoble-Alps; CNRS; Sciences Po Grenoble. Koert Debeuf, cap de redacció, EU 
Observer, Brussel·les. Arkan El Seblani, director de l’Equip Regional Anticorrupció i d’Integritat 
als Països Àrabs, Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Marc 
Antoine Eyl-Mazzega, director, Centre per l’Energia, Institut Français des Relations 
Internacionales (IFRI), París. Josep Ferré, director general, IEMed, Barcelona. Senén 
Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed; president de l’Assemblea General 
d’EuroMeSCo, Barcelona. Markus Loewe, investigador sènior en Transformació de Sistemes 
Econòmics i Socials, German Development Institute (DIE), Bonn. Paolo Magri, vicepresident 
executiu, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milà. Maciej Popowski, director 
general en funcions, Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació, Comissió 
Europea, Brussel·les. Amel Saidane, president, TunísianStartups; cofundador, BetaCube, 
Tunis. Jan Schneider, cap de Recerca, the Expert Council on Migration and Integration (SVR), 
Berlín. Katarzyna Sidło, directora del Departament d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Center for 
Social and Economic Research (CASE), Varsòvia. Gamal Soltan, investigador sènior, Al-
Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Henrike Trautmann, 
directora en funcions per al Veïnatge Sud, Direcció General de Veïnatge i Negociacions 
d’Ampliació, Comissió Europea, Brussel·les. 

EuroMeSCo Public Debates  
A més dels Policy Impact Debates associats als grups d’estudi del 
projecte Connecting the Dots, s’organitzen diferents debats públics 
per presentar els EuroMeSCo Policy Studies resultants dels grups 
de treball del present cicle del projecte davant un públic format per 
organitzacions de la societat civil, el sector privat, universitats i 
centres de recerca. L'objectiu d'aquests debats públics és impulsar 
la difusió de la recerca duta a terme i crear sinergies.  

 
22 d’abril  
A Euro- Mediterranean Green Deal? The Case of Circular Economy in Tunísia 
Col·laboració amb: Arab Reform Initiative (ARI), París 
Ponents: Nidhal Attia, coordinador del Programa de Desenvolupament Sostenible i 
Polítiques Mediambientals, Fundació Heinrich Böll, Tunis. Zied Boussen, investigador, 
ARI, París. Julia Choucair Vizoso, investigadora, ARI, París. Jeremie Fosse, 
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cofundador i president, Eco-Union, Barcelona. Sarah Anne Rennick, sotsdirectora, 
ARI, París. 

 
18 de maig 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response - Hiding in Plain Sight: Investigating the Blind Spots of Counter-
Smuggling Efforts in Niger 
Col·laboració amb: The German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín 
Ponents: Alia Fakhry, investigadora associada, Programa de Migracions, German 
Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín. Sanna Kuukka, directora, Unitat de 
Migració Irregular i Contraban, Direcció General de Migracions i Interior (DG HOME), 
Comissió Europea, Brussel·les. Marzia Rango, coordinadora d’Innovació de Dades i 
Capacitació, Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC), Organització 
Internacional per a les Migracions (IOM), Berlín. Gabriella Sánchez, investigadora, 
Migration Policy Centre (MPC) - Institut Universitari Europeu de Florència (EUI).  

 
25 de maig 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response  
Col·laboració amb: Migration Policy Centre (MPC) - Institut Universitari Europeu 
(EUI), Florència  
Ponents: Luigi Achilli, investigador associat, Migration Policy Centre (MPC) - Institut 
Universitari Europeu de Florència (EUI). Kheira Arrouche, doctoranda, Universitat de 
Leeds. Matteo Capasso, investigador Max Weber, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, EUI, Florència. Ahlam Chemlali, doctoranda, Danish Insitute for 
International Studies (DIIS), Copenhagen. Gabriella Sánchez, investigadora, MPC – 
EUI, Florència. 

 
3 de juny  
Future of Youth in SDGs: Role of Youth in promoting the digitalization of 
international trade flows 
Col·laboració amb: Universitat d’Octubre de Ciències i Arts Modernes (MSA), Sis 
d’Octubre. 
Ponents: Esmat Mostafa Kamel, professora, Universitat MSA, Sis d’Octubre. Doaa 
Salman, directora del Departament d’Econòmiques; vicedegana d’Afers 
Mediambientals i Serveis Comunitaris, Facultat de Ciències de l’Administració, 
Universitat MSA, Sis d’Octubre. 

 
21 de juny 
Energy Transition in Morocco from a Sustainability and Inclusive Approach 
Col·laboració amb: Research Center for Environment, Human Security and 
Governance (CERES), Agadir 
Ponents: Mohamed Behnassi, professor de Dret, Universitat d’Agadir; director, 
Center for Environment, Human Security & Governance (CERES), Marroc. Olaf 
Pollmann, CEO i cofundador, SCENSO; sotsdirector, African Service Centers, 
(SASSCAL/WASCAL), DLR-PT, en representació del Ministeri d’Educació d’Alemanya. 
Afaf Zarkik, investigador en Transició Energètica i Estudis Mediambientals, Policy 
Center for the New South, Marroc. 
 
8 de juliol 
The future of EU-MENA trade relations post-Covid-19 
Col·laboració amb: Royal Institute for International Relations (EGMONT), Brussel·les 
Ponents: Blanca Moreno-Dodson, directora, Center for Mediterranean Integration 
(CMI), Banc Mundial, Marsella. Katarzyna Sidło, directora del Departament d’Orient 
Mitjà i Nord d’Àfrica, Center for Social and Economic Research (CASE), Varsòvia. Jan 
Vandenberghe, director de la Secció Comercial, Delegació de la UE al Marroc, Rabat. 
Guillaume Van der Loo, investigador, Egmont i European Policy Centre (EPC), 
Brussel·les; professor visitant, Universitat de Gant.  
 
5 d’agost 
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Digitalization and Cyber Resilience in MENA 
Col·laboració amb: Arab Centre for Cyberspace Research (ACCR) 
Ponents: Adel Abdel-Sadek, director del Programa d’Estudis de la Societat Digital, Al-
Ahram Center for Political Strategic Studies, El Caire. Hago Elteraifi Mohamed 
Dafalla, professor, Universitat de Zawia; director regional, African ICT Foundation. 
Aboul Ella Hassanien, Facultat d’Informàtica i Intel·ligència Artificial, Universitat d’El 
Caire. Ahmed Yousif, Unió de Ràdio i Televisió Egípcia (ERTU); sotsdirector, Arab 
Center for Cyberspace Research (ACCR), El Caire. 

  
23 de setembre 
Thriving on uncertainty: COVID-19 related opportunities for terrorist’s groups 
Col·laboració amb: Policy Centre for the New South (PCNS), Rabat 
Ponents: Abdelhak Bassou, investigador sènior, PCNS. Zineb Benalla, CEO i 
fundadora, Eirene Associates Int. Noamane Cherkaoui, investigador, PCNS. Nihal El 
Mquirmi, investigador, PCNS. Mohammed Loulichki, investigador sènior, PCNS. 
Oussama Tayebi, investigador, PCNS. Yousef Tobi, especialista en Relacions 
Internacionals, PCNS.  
 
8 de desembre 
Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Col·laboració amb: European Union Institute for Security Studies (EUISS), París. 
Ponents: Laura Carpini, ambaixadora per a Afers Cibernètics, Ministeri d’Afers 
Exteriors d’Itàlia, Roma. Marwa Fatafta, directora del Programa MENA, Access Now, 
Berlín - Tunis. Florence Gaub, sotsdirectora, EUISS, París. Joyce Hakmeh, 
investigadora, Chatham House, Londres. Patryk Pawlak, director executiu de l’oficina 
a Brussel·les, EUISS; director del projecte EU Cyber Direct, Brussel·les. James 
Shires, professor assistent, Universitat de Leiden. 

EuroMeSCo Country Events 
Lloc: en línia  
Data: del 22 de juny al 9 de novembre 
Presentacions monogràfiques a diversos països i de la mà 
d’institucions membres d’EuroMeSCO d’aspectes concrets dels 
Joint Policy Studies que s’editen com a resultat dels grups de treball 
del projecte Connecting the Dots sobre els dossiers més estratègics 
de les relacions euromediterrànies. 
 

Sessions: 
 

22 de juny 
Exploring the opportunities and challenges of the digital transformation in 
Tunísia 
Col·laboració amb: Centre of Mediterranean and International Studies (CEMI) 
Ponents: Francisco Acosta Soto, ambaixador adjunt de la UE a Tunísia. Abdelkader 
Boudrigua, cofundador, Uptitude; professor, Institut d’Alts Estudis Comercials de 
Cartago (IHEC Carthage). Ahmed Driss, president i director, CEMI. Olfa Kammoun, 
directora, Essect Ensit Business Incubator, Escola Superior de Ciències Econòmiques i 
comercials de Tunis (ESSECT). 
 
28 de juny 
Towards a more inclusive Labour market in Egypt 
Col·laboració amb: Al Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS).  
Ponents: Ragui Assaad, expert en economia dels mercats laborals. Christian 
Berger, ambaixador de la UE a Egipte. Hanaa Ebeid, investigadora sènior i cap de 
redacció de Democracy Review, ACPSS. Rania el Mashat, ministra de Cooperació 
Internacional d’Egipte. Mohamed Fayez Farahat, director, ACPSS. Hussein 
Mohammed Suleiman, investigador, ACPSS. 
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5 de juliol  
Exploring in-depth bilateral dynamics of the New Agenda for the Mediterranean 
and promoting an inclusive debate around the Joint Communication and its 
implementation in Jordan 
Col·laboració amb: WANA Institute  
Ponents: Majd al Naber, investigadora sènior, WANA Institute. Kareem al Sharabi, 
investigador sènior, WANA Institute. Maria Hadjitheodosiou, ambaixadora de la UE a 
Jordània. Omar Rifai, director general, WANA Institute.  
 
28 de juliol  
La nouvelle politique européenne de voisinage post-COVID-19 : Quel appui de 
l’UE au Maroc dans la réforme de l’assurance maladie ? 
Col·laboració amb: Policy Center for the New South (PCNS) 
Ponents: Abdelaaziz Adnane, director, Caisse nationale des organismes de 
prévoyance sociale (CNOPS). Nouzha Chekrouni, investigadora sènior, PCNS. Larabi 
Jaidi, investigador sènior, PCNS. Claudia Wiedey, ambaixadora de la UE al Marroc.  

 
9 de novembre  
Public Procurements in Lebanon, a Comparative approach 
Col·laboració amb: Issam Fares Institute, Beirut 
Ponents: Joseph Bahout, director, Issam Fares Institute for Public Policy and 
International Affairs – Universitat Americana de Beirut. Lamia Moubayed Bissat. 
presidenta, Institut de Finances Basil Fuleihan. Karim Daher, coordinador general i 
cofundador, Associació Libanesa pels Drets i Interessos dels Contribuents (ALDIC). 
Piotr-Nils Gorecki, assessor sènior, OCDE. Ralph Tarraf, ambaixador de la UE al 
Líban.  

EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings 2021 
Lloc: en línia  
Data: del 6 al 16 de setembre 
En el marc del nou projecte “Connecting the Dots: Research and 
Policy Making on Economic Development, Security and Migration in 
the Southern Neighbourhood and Beyond” s’organitzen aquestes 
reunions virtuals que donen inici a la tasca dels diferents grups de 
recerca conjunts del nou cicle anual del projecte, definits segons les 
prioritats identificades a les Pairing Consultations del mes de març i 
que mobilitzen prop d’una trentena d’experts cadascun. 
 

Connect and Kick off Meetings 2021: 
 

6 de setembre 
Anticipating and Mitigating Side-Effects: The Road to a Successful Green 
Transition in the Euro-Mediterranean Region 
 
8 de setembre 
Algeria, Morocco, Tunísia: A Comparative Perspective on Maghreb Countries 
Migration Cooperation with their West African Neighbours 
 
9 de setembre 
Artificial Intelligence, Law Enforcement and Security Agencies in the MENA 
Region: Risks and Opportunities 
 
14 de setembre  
Boosting Social Protection Reforms in the MENA Region  
 
16 de setembre 
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Assessing the Job Creation Potential of Social Economy in the MENA Region 

Programa Young Researchers Lab 
IV Euromed Young Researchers Forum. “Green and Digital 
Transition in the Euro-Mediterranean Region: Youngs 
Connecting the Dots across Economic Development, Migration 
and Security” 
Lloc: Palau Macaya, Barcelona 
Data: 25 i 26 d’octubre 
L’Euromed Young Researchers Forum forma part de l'Euromed 
Young Researchers Lab, una iniciativa del projecte EuroMeSCo: 
Connecting the Dots, cofinançat per la Unió Europea. Aquesta 
inicativa té per objectiu augmentar les capacitats de recerca de 
joves experts a tota la Mediterrània, donar visibilitat i reconeixement 
a la seva tasca, enfortir els intercanvis i estimular la recerca sobre 
qüestions d’interès comú, particularment en els camps del 
desenvolupament econòmic, la migració i la seguretat. Durant el 
Fòrum d’aquest any, 40 participants de tota la Mediterrània i les 
seves regions veïnes es reuneixen a Barcelona per intercanviar 
amb responsables polítics, professionals i altres joves experts 
qüestions clau a la zona euro-mediterrània i contribuiran en 
l’elaboració de polítiques a la regió. La trobada compta amb 
sessions de treball paral·leles sobre l’alineament de les transicions 
verda i digital amb els ODS, les previsions dels fluxos migratoris 
regionals i els aspectes de seguretat. També compta amb sessions 
formatives per als assistents sobre redacció d’informes i estudis 
polítics i disseny d’infografies i visualitzacions de dades per a la 
comunicació de la recerca. 
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Georgeta Auktor, German 
Development Institute (DIE), Berlín. Oumayma Bourhriba, assistent de Recerca en Economia, 
Policy Center for the New South (PCNS), Rabat. Zied Boussen, investigador associat, Arab 
Reform Initiative (ARI), París. Mercè Boy Roura, responsable del Projecte UE, Centre 
Tecnològic BETA, Universitat de Vic. Carmen Casteras, tècnica de Propietat Intel·lectual i 
Transferència Tecnològica, Fusion for Energy, Barcelona. Enrique Doblas Miranda. 
Coordinador de Recerca, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 
Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. Michael Donaldson, comissionat 
d’Innovació Digital, Govern Electrònic i Bona Governança, Ajuntament de Barcelona. Alia 
Fakhry, investigadora associada, German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín. Senén 
Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. Aawatif Hayar, ministra de Solidaritat, 
Desenvolupament Social, Igualtat i Família del Marroc, Rabat. Ilias Iakovidis, assessor per a 
Aspectes Digitals de la Transició, Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i 
Tecnologia, Comissió Europea, Brussel·les. Mohammed Khalil, professor i director de 
Transformació Digital, Universitat Hassan II, Casablanca. Manuel Langendorf, investigador en 
Transició Digital a la regió MENA. Daniela Marzavan, Team Marzavan, Berlín. Karina 
Melkonian, tècnica de Recerca d’EuroMeSCo, IEMed, Barcelona. Laura Navarro, StoryData, 
Barcelona. Amel Saidane, president, Tunísian Startups; cofundador, BetaCube, Tunis. Marc 
Sánchez, sotsdirector del gabinet del secretari general de la Unió per la Mediterrània, 
Barcelona. Katarzyna Sidło, directora del Departament MENA, Center for Social and 
Economic Research (CASE), Varsòvia. Žilvinas Švedkauskas, doctorand en Política 
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Comparada, Universitat de Tubingen. Eli Vivas, StoryData, Barcelona. Federica Zardo, 
investigadora sènior, Universitat del Danubi, Krems. 

Anuari IEMed de la Mediterrània 
Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2020 “La 
Mediterrània: els desafiaments d’un àrea conflictiva”  
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 18 de novembre 
Col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors, Cooperació i Unió Europea 
Acte de presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2020 que 
ofereix l’anàlisi de la mà de contrastats experts de tots els 
esdeveniments i processos que determinen les relacions 
euromediterrànies i la realitat dels països de la regió en el darrer 
any. La pandèmia per Covid-19, la crisi migratòria, el balanç dels 25 
anys del Procés de Barcelona, els conflictes oberts i latents o les 
claus que afecten els sectors estratègics figuren entre els molts 
temes que la publicació de referència de l’Institut recull, 
complementats amb una selecció de mapes, cronologies taules i 
altres recursos en una edició disponible en paper i també online al 
web de l’IEMed. 
Ponents: Senén Florensa, president executiu l'IEMed, Barcelona. Giorgia Giovannetti, 
vicepresidenta de Relacions Internacionals i professora d’Economia, Universitat de Florència. 
Khadija Mohsen-Finan, professora de Ciència Política, Universitat de París I – Panteó 
Sorbona. Marc Pierini, professor visitant, Carnegie Europe, Brussel·les. 

Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2022 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 19 de novembre 
De cara a iniciar la preparació de la propera entrega de l’Anuari 
IEMed de la Mediterrània, l’IEMed convoca a un grup de reconeguts 
experts de les relacions euromediterrànies per a confeccionar els 
temes i autors que integraran el sumari de la publicació de 
referència de l’Institut, que recull els principals esdeveniments i 
procesos que conformen l’agenda euromediterrània.  
Membres: Roger Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Haizam Amirah Fernández, 
investigador principal, Real Instituto Elcano, Madrid. Youssef Cherif, director adjunt del 
Columbia Global Center, Tunis. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques 
Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Miguel Hernando de Larramendi, professor, 
Universitat de Castella-La Manxa. Itxaso Domínguez de Olazábal, Fundación Alternativas. 
Tin Hinane el Kadi, Chatham House, Londres. Laura Feliu, professora de la Facultat de 
Ciències Polítiques i de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Senén Florensa, 
president executiu, IEMed, Barcelona. Hugo Gallego Sánchez, membre de l’equip editorial de 
l’Anuari IEMed de la Mediterrània. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relacions 
Internacionals i professora d’Economia, Universitat de Florència. Larabi Jaïdi, investigador 
sènior, Policy Center for the New South, Rabat. Kristina Kausch, investigadora sènior, 
German Marshall Fund of the United States, Brussel·les / Madrid. Bichara Khader, director, 
Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universitat 
Catòlica de Lovaina. Erwan Lannon, professor, Universitat de Gant. Aurèlia Mañé, Universitat 
de Barcelona. Khadija Mohsen-Finan, professora de Ciència Política, Universitat de París I – 
Panteó Sorbona. Blanca Moreno-Dodson, Center for Mediterranean Integration (CMI), 
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Marsella. John O’Rourke, exambaixador de la Unió Europea a Algèria. Jordi Padilla, 
coordinador, Anuari IEMed de la Mediterrània, IEMed, Barcelona. Marc Pierini, investigador 
visitant, Carnegie Europe, Brussel·les. Eduard Soler, investigador, CIDOB, Barcelona. Lurdes 
Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Islàmic, IEMed, Barcelona. 
 

Enquesta Euromed a Experts i Actors de les Relacions 
Euromediterrànies 

Euromed Survey  
L’Enquesta Euromed compta amb deu anys de trajectòria i té com a 
objectiu generar dades i evidències de primera mà sobre les 
polítiques i prioritats relacionades amb la Política Europea de 
Veïnatge (PEV) que puguin ser d’ús directe per als responsables 
polítics i per a altres parts interessades i contribueixen a la 
investigació basada en l'evidència i a l'elaboració de polítiques 
inclusives. També serveix com una poderosa eina per conscienciar 
diversos grups electorals, com ara acadèmics, mitjans de 
comunicació, ONG, empreses, organitzacions internacionals, 
representants dels governs i diplomàtics familiaritzats amb els 
problemes regionals i nacionals de la PEV Sud per mobilitzar 
experts, donant-los-hi la possibilitat d’expressar les seves 
avaluacions i percepcions i presentar recomanacions. 

Euromed Survey Back-to-the-Field Session 2021 “Towards 
More Robust EU-Jordan Trade: Challenges and Prospects” 
Lloc: en línia  
Data: 27 de setembre 
Col·laboració amb: WANA Institute, Jordània 
Sessió organitzada en el marc del projecte EuroMeSCo: Connecting 
the Dots que ofereix als experts d’articles analítics de l’Enquesta 
Euromed l’oportunitat de presentar la seva contribució i la publicació 
en conjunt amb l'objectiu de sensibilitzar els grups d'interès locals 
rellevants. 
Ponents: Maher El Mahrouq, director general, Associació de Bancs de Jordània i Cambra 
d’Indústria de Jordània. Mohammed El Shanti, CEO, Jordan Exports. Maximilian Foedinger, 
expert en Importacions i Exportacions. Thomas Priess, Corporate Solutions. Omar Rifai, 
director general, WANA Institute. Arwa Shahin, directora de Qualitat, JOSWE Medical. 
Kareem Sharabi Rosshandler, investigador sènior, WANA Institute. Sirpa Tulla, sotsdirector 
de Cooperació de la Delegació de la UE a Jordània. Rodrigo Van Cutsem, responsable de 
Desenvolupament Comercial i del Sector Privat, Delegació de la UE a Jordània. Harry Verweij, 
ambaixador dels Països Baixos a Jordània. Adnan Ziadat, director gerent, Competence 
Management Consulting. 
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Altres iniciatives 
XXIII Forum International de Réalités “La crise du COVID-19 et 
ses impacts géostratégiques dans l’espace euro-
méditerranéen” 
Lloc: en línia  
Data: 1 i 2 d’abril 
Col·laboració amb: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung 
Els efectes de la COVID-19 han accelerat una sèrie de canvis en 
les relacions regionals mediterrànies que ja es venien gestant des 
fa una dècada. Aquesta conjuntura i la necessitat d’adaptar-s’hi per 
part de les institucions i estructures de cooperació euromediterrània 
són el tema central de la nova trobada d’aquest fòrum referent en el 
debat sobre l’agenda nordafricana i les relacions regionals de la 
regió amb Europa. En les seves sessions virtuals es debaten les 
perspectives que ofereixen el nearshoring, la mobilitat de 
professionals qualificats o el concepte d’intel·ligència econòmica 
per establir una nova associació Nord-Sud basada en les 
complementarietats tècniques, econòmiques, industrials i 
científiques en l’anomenat món post-COVID. També s’analitzen la 
creixent presència russa i xinesa a la Mediterrània i les situacions 
de Síria, Líbia i Líban. 
Ponents: Mohamed Fadhel Abdelkefi, exministre de Desenvolupament, Inversions i 
Cooperació Internacional; president del consell d’administració, Tunisie Valeurs. Khattar 
Aboudiab, director de Conseil Geopolitique - Perspectives; professor, Universitat de París Sud. 
Guillermo Ardizone, ambaixador d’Espanya a Tunísia. Mohamed Balghouti, consultor i 
formador en Intel·ligència econòmica, Tunis. Fateh Belaid, Universitat Catòlica de Lille; 
responsable del Programa Sostenibilitat i Smart Cities. Ghazi Ben Ahmed, director, Iniciativa 
Mediterrània per al Desenvolupament, Tunísia. Hakim Ben Hammouda, exministre de 
Finances de Tunísia. Ridha Ben Mosbah, exministre i exconseller del primer ministre de 
Tunísia; exambaixador davant la Unió Europea. Hatem Ben Salem, exdirector general, Institut 
Tunisià d’Estudis Estratègics; exministre d’Educació de Tunísia. Adel Ben Youssef, professor 
titular, Universitat de la Costa Blava, Niça – Universitat Franco-Tunísiana per a l’Àfrica i la 
Mediterrània, Tunis. Josep Canals, secretari general, Medcités, Barcelona. Tarak Cherif, 
president, CONECT, Tunis. Christophe Clarinard, consultor i formador en Intel·ligència 
Econòmica, Toulon. Marcus Cornaro, ambaixador de la Unió Europea a Tunísia. Moez el Elj, 
professor, Escola Politècnica de Tunísia, Tunis. Mouhoub el Mouhoud, Universitat de París – 
Dauphine. Hichem el Phil, president, Centre Africà de Recolzament i d’Intel·ligència 
Econòmica (CAVIE), Tunis. Othman Jarandi, ministre d’Afers Exteriors de Tunísia. Lobna 
Jeribi, exministra; presidenta, Solidar Tunisie. Zhang Jianguo, ambaixador de Xina a Tunísia. 
Zied Lahbib, director de Promoció, FIPA, Tunis. René Leray, investigador associat, Institut 
d’Estudis Europeus de les Universitats de Saint Louis de Brussel·les i Catòlica de Lovaina. 
Bernabé López, professor d’Història Contemporània del Món Àrab, Universitat Autònoma de 
Madrid. Jean-Christophe Martin, vicepresident, Universitat de la Costa Blava, Niça; director, 
Institut de la Pau i el Desenvolupament, Niça. Radhi Meddeb, enginyer, fundador de Comète 
Engineering, Tunis. Henrik Meyer, representant de la Fundació Friedrich Ebert, Bonn. Anne 
Millet Duvalle, professora, Universitat de la Costa Blava, Niça. Wissem Moatemeri, conseller 
de l’Ambaixada de Tunísia a Indonèsia. Peter Prügel, ambaixador d’Alemanya a Tunísia. 
Pierre Razoux, director de Recerca, Institut de Recerca Estratègica de l’Escola Militar 
(IRSEM), París. Touhami Rhaiem, director regional per a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Cities 
Alliance, Tunis. Aida Robbana, cap de l'Oficina Subregional del Magrib, ONU- Habitat, Tunis. 
Sofiane Saharaoui, director, IIAS, Brussel·les. Slim Tlatli, exministre de Turisme de Tunísia. 
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Taieb Zahar, president, Forum International de Réalités, Tunis. Mohamed Zmerli, punt focal 
de la convenció UNFCCC; director al Ministeri d’Afers Locals i de Medi Ambient de Tunísia. 

Projecció i debat del documental Colis Suspect 
Lloc: IEMed, Barcelona / en línia  
Data: 29 de juny 
Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Research Network on Migration (EuroMedMig) 
En el marc de la EuroMedMig Ph.D. Summer School 2021 
"Mediterranean Migration Studies: Theoretical and Empirical 
Research Agenda" organitzada pel grup de recerca GRITIM de la 
Universitat Pompeu Fabra, l’IEMed acull la projecció i posterior 
debat amb les realitzadores d’aquest documental que es centra en 
les principals línies que caracteritzen la gestió fronterera de les 
migracions a la Mediterrània i el seu impacte sobre les persones 
migrants.  
Ponents: Xavier Aragall, assessor tècnic de Polítiques Euromediterrànies i responsable de 
Migracions i l’Enquesta Euromed, IEMed. Sofia Català, directora i guionista de cinema, 
coautora del documental. Rosa Pérez Masdeu, directora i guionista de cinema, coautora del 
documental. 
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Món Àrab i Islàmic 
 
Objectius: Àrea dedicada a produir i difondre coneixement sobre l’evolució política i 
sociocultural dels països àrabs i mediterranis, fent especial atenció als conflictes, la 
governabilitat i les dinàmiques geopolítiques regionals. Pel que fa l’espai 
euromediterrani, l’àrea estudia els processos de radicalització i extremisme violent, i 
la islamofobia especialment als mitjans de comunicació. Dirigida de manera 
destacada al conjunt de la ciutadania i a l’àmbit acadèmic. 

Programa Aula Mediterrània 
Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cicle de 
conferències 
Lloc: IEMed, Barcelona / en línia  
Data: del 14 de gener al 20 de maig i del 19 d’octubre al 16 de desembre 
El cicle de conferències del programa anual Aula Mediterrània, 
organitzat per l'IEMed en col·laboració amb el món universitari, 
aborda temes diversos i indispensables per a comprendre la 
Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric. Els 
diversos impactes dels fluxos migratoris a les zones frontereres de 
la Mediterrània, les noves perspectives del conflicte a l’Orient 
Pròxim, l’estat de la seguretat a la Mediterrània i les seves regions 
veïnes, la cooperació en matèria d’integració econòmica i bona 
governança regionals, l’activisme, la situació a països com Egipte, 
el Marroc o Iran o la qüestió de Gibraltar són alguns dels grans 
temes que aborda aquest cicle durant 2021. En definitiva, es tracta 
d’un cicle de conferències ampli, divers i rellevant, que pretén 
fomentar la col·laboració entre els diversos camps de la recerca 
sobre la Mediterrània i, alhora, oferir al públic general un programa 
de conferències de gran qualitat acadèmica de la mà de polítics, 
acadèmics, periodistes i múltiples actors de la societat civil. 
 

Cicle 2020-2021: 
 
14  de gener 
Màster en Logística i Comerç Internacional, Universitat Abat Oliva CEU 
Impacte socioeconòmic de les operacions al Mediterrani 
Santiago García-Milà, subdirector general de l'Autoritat Portuària de Barcelona i 
president de l'IAPH (International Association of Ports and Harbors) 
Presenta: Iván Roa Perera, director de l'Àrea de Màster i Postgrau, Universitat Abat 
Oliva, CEU 
 
28 de gener 
Master in Migration Studies, Grup de Recerca Interdisciplinar sobre Immigració 
(GRITIM-UPF) 
Integració i transnacionalisme des d'una perspectiva comparada: el cas dels 
immigrants albanesos a Viena i Atenes 
Eda Gemi, professora de Sociologia Política, University of New York Tirana 
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Presenta: Ricard Zapata, catedràtic, departament de Ciències Polítiques i Socials, i 
director del màster, UPF 

 
4 de febrer 
Màster en Estudis Internacionals - Organitzacions i Cooperació Internacional, UB  
La iniciativa MENA-OCDE per a la governança i la competitivitat 
Carlos Conde, cap del departament d’Orient Mitjà i Àfrica, Relacions Globals, OECD 
Presenta: Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic i de Relacions 
Internacionals, UB 
 
11 de febrer 
Màster en Periodisme Internacional, Blanquerna - Universitat Ramon Llull  
El paper de l'exèrcit a Egipte 10 anys després de Tahrir 
Yezid Sayigh, investigador principal, Carnegie Middle East Center, Beirut 
Presenta: Montserrat Arbós, coordinadora acadèmica de l'Àrea d'Humanitats, URL - 
Blanquerna 
 
18 de febrer 
Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies, Dret i Cohesió Social, UAB/UB 
Fronteres, conflictes i seguretat al Mediterrani: el cas de la frontera hispano-
marroquina 
Hassan Arabi, professor titular, departament d'Estudis Hispànics, Universitat 
Mohammed I Oujda 
Presenta: Sònia Parella, professora titular del departament de Sociologia i 
coordinadora del màster, UAB 
 
25 de febrer 
Màster en Relacions Internacionals - Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 
Canvi climàtic a l'Orient Mitjà: impactes i respostes de governança 
Michael Mason, director, Middle East Center, London School of Economics 
Presenta: Jordi Quero, professor i coordinador executiu del màster 

 
4 de març 
Màster en Estudis Avançats d'Assumptes Internacionals, Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull  
Llegir les migracions i el desplaçament a través de les emocions 
Ruba Salih, professora titular, departament d'Antropologia i Sociologia, School of 
Oriental and African Studies (SOAS), University of London 
Presenta: Lurdes Vidal, directora del Departament de Món Àrab i Mediterrani i 
coordinadora científica del projecte 2020 CONNEKT, IEMed, i professora del màster 

 
11 de març 
Master in Migration Studies, Grup d'Investigació Interdisciplinari sobre Immigració 
(GRITIM - UPF) 
Governança de la migració al Mediterrani: De l’Estat a les ciutats? Explorant 
rutes polítiques alternatives 
Gemma Aubarell, responsable d’Estratègia Mediterrània i Xarxes, Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya. 
Carmen Geha, professora ajudant, departament d'Estudis Polítics i Administració 
Pública, Universitat Americana de Beirut. 
Presenta: Luisa Faustini, investigadora, Grup de Recerca Interdisciplinari sobre 
Immigració, GRITIM-UPF 
 
18 de març 
Màster en Migracions Contemporànies, Dret i Cohesió Social (UAB-UB) 
Rescats a la mar i protecció internacional. Cap a un nou marc legal a través del 
Pacte Europeu sobre Migració i Asil?  
Joana Abrisketa, professora titular de Dret Internacional i Dret de la Unió Europea, 
Universitat de Deusto, Bilbao 
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Presenta: David Moya, professor agregat de Dret Constitucional i coordinador del 
màster, UB 
 
25 de març 
Màster en Estudis Internacionals - Organitzacions i Cooperació Internacional, UB 
Integració i cooperació econòmica al Mediterrani 
Rym Ayadi, fundadora i presidenta, Euro-Mediterranean Economists Association 
(EMEA) 
Presenta: Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic i de Relacions 
Internacionals, UB 
 
7 d'abril 
Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals (CEI/UB) 
Democratització contra democràcia: com la política europea va fallar a les 
revoltes àrabs 
Andrea Teti, professor titular, The School of Social Sciences, University of Aberdeen 
Presenta: Jordi Quero, professor i coordinador executiu del màster 
 
14 d'abril 
Màster en Relacions Internacionals - Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 
El camí per davant del Pròxim Orient i el Magreb 
Florence Gaub, subdirectora de l'European Union Institute for Security Studies 
Presenta: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB, i professor del màster 
 
22 d'abril 
Màster Món Àrab i Islàmic (UB) 
Activisme queer, feminisme interseccional i lluites nacionals a Palestina 
Ghadir Shafi, directora del col·lectiu Aswat, Palestinian Feminist Center for Gender 
and Sexual Freedom 
Presenta: Èlia Romo-Terol, investigadora i codirectora del màster, UB 
 
28 d'abril 
Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, UAB/UB 
Què sabem de la radicalització gihadista? idees preestablertes, realitats i 
interrogants 
Laurent Bonelli, professor titular de Ciència Política, Université Paris Nanterre. Barah 
Mikail, director del programa de Ciència Política i Afers Públics, Universitat de Saint 
Louis a Madrid. 
Presenten: Jordi Pàmies, professor associat del Departament de Pedagogia 
Sistemàtica i Social i coordinador del màster, UAB. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de 
Món Àrab i Mediterrani, IEMed.  
 
6 de maig 
Master in Migration Studies, Grup d'Investigació Interdisciplinari sobre Immigració 
(GRITIM-UPF) 
Fotografiant la migració irregular a través d'un objectiu macrosociològic: 12 
passos des de i a través del Nord d'Àfrica fins Europa 
Mohammed Saib Musette, director d'investigació, Centre d'Investigació en Economia 
Aplicada per al Desenvolupament, Alger 
Presenta: Juan Carlos Triviño, membre del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre 
Immigració, GRITIM-UPF, investigador post-doctoral, IBEI 
 
13 de maig 
Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB 
Palestina i la "solució d'un Estat" 
Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, Fundación 
Alternativas, Madrid 
Presenta: Blanca Camps-Febrer, professora associada, Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia, UAB 
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20 de maig 
Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB 
Participació política a l'Iran des de Khatami fins al Green Movement 
Paola Rivetti, professora titular, School of Law and Government, Universitat de Dublín 
Presenta: Olivia Glombitza, professora associada, Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia, UAB 
 
19 d’octubre 
Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals (CEI-UB) 
L’Iran i els Estats Units: nous presidents, mateixa història de sempre? 
Anoush Ehteshami, professor de Relacions Internacionals, Universitat de Durham  
Presenta: Jordi Quero, professor del CEI International Affairs i coordinador executiu 
del màster, CEI-UB 

 
Cicle 2021-2022 
 
28 d’octubre  
Inauguració del cicle de conferències Aula Mediterrània  
Muntsa Vilalta, directora general d'Afers Europeus i Mediterranis, Departament d'Acció 
Exterior i Govern Obert, Generalitat de Catalunya 
Roger Albinyana, director gerent, IEMed  
 
Màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, segles XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universitat Jaume I 
Princeses a la Mediterrània a l’edat moderna 
María Ángeles Pérez Samper, catedràtica emèrita d’Història Moderna, UB 
Presenta: Xavier Gil Pujol, catedràtic d’Història Moderna, UB 
 
2 de novembre 
Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacionals, UB 
Gibraltar: situació actual i perspectives de futur 
Alejandro del Valle, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, 
Universitat de Cadis 
Presenta: Ana Maria Badia Martí, catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals, i directora del màster, UB 
 
15 de novembre 
Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental, segles XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universitat Jaume I 
Xarxes d’informació i política de comunicació dels desastres naturals a la 
monarquia hispànica 
Domenico Cecere, investigador i professor d’Història Moderna, Università degli Studi 
di Napoli Federico II 
Presenta: Diego Sola, professor lector d’Història Moderna i coordinador del màster, 
UB 
 
23 de novembre 
Màster en Relacions Internacionals, – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
Zones frontereres: Europa i l’Orient Mitjà mediterranis? 
Raffaella del Sarto, professora titular d’Estudis de l’Orient Mitjà, Escola d’Estudis 
Internacionals Avançats, Universitat Johns Hopkins  
Presenta: Elisabeth Johansson-Nogués, professora agregada, IBEI 
 
30 de novembre 
Màster en Estudis Migratoris, Grup d’Investigació Interdisciplinari sobre la Immigració 
(GRITIM-UPF) 
Transnacional no vol dir diaspòric: la comunitat austrolibanesa i el sentiment de 
pertinença nacional a l’era de la globalització 
Paul Tabar, director de l’Institut per als Estudis Migratoris i professor de Sociologia i 
Antropologia, Universitat Americana Libanesa, Beirut 
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Presenta: Ricard Zapata, catedràtic, departament de Ciències Polítiques i Socials, 
UPF, director del GRITIM 
 
2 de desembre  
Màster en Estudis Àrabs Contemporanis, UAB 
La mort en l’obra d’Alia Mamdouh 
Alia Mamdouh, escriptora i periodista iraquiana 
Presenta: Anna Gil-Bardají, professora del departament d’Interpretació i Traducció i 
directora del màster, UAB 
 
16 de desembre 
Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental, segles XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universitat Jaume I 
La instal·lació de la comunitat de pescadors catalans a Marsella després del 1725 
Daniel Faget, professor titular d’Història Moderna, Université Aix-Marseille  
Presenta: Jaume Dantí i Riu, catedràtic d’Història Moderna, UB  

Presentació “The Libyan Crossroads. Pasaje mortal a Europa 
2011-2020” 
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)  
Data: 29 de gener 
Col·laboració amb: Editorial Blume, CCCB, Open Arms, Institut Internacional d’Acció No 
Violenta (Novact), La Caixa 
Presentació a Barcelona d’aquest reportatge fotogràfic que captura 
les històries humanes que hi ha al darrere del passatge mortal que 
per a nombrosos refugiats i migrants esdevé el periple d’intentar 
arribar a Europa. Líbia i els seus centres de detenció, la travessia 
impossible pel Mediterrani central i la situació extrema d'un país 
devastat per tres guerres des de 2011 es testimonien en aquesta 
obra que també contextualitza l’origen dels refugiats i migrants i les 
seves motivacions per a jugar-se la vida. 
Ponents: Leopoldo Blume, editor. Òscar Camps, fundador i director, Open Arms. Ricardo 
García Vilanova, fotògraf i autor. Laia Vila Carreres, coordinadora del Magrib, Novact. 
Mònica Terribas, periodista.  

Cicle “10 anys després de les Primaveres àrabs: i ara què?” 
Lloc: virtual  
Data: del 16 de febrer al 9 de març 
Col·laboració amb: Deba-t.org 
Una dècada després de l’esclat de l’onada de protestes al món àrab 
que va suposar la fi d’un status quo que semblava inamovible i la 
vista de la desestabilització a la regió que encara persisteix, sorgeix 
una inevitable pregunta: què han canviat aquelles revoltes, què 
queda d’aquell moviment? Bona part dels països que van viure les 
revoltes han constatat la reconfiguració i pervivència dels règims 
autoritaris, així com l’immobilisme pel que fa a les bretxes 
socioeconòmiques, a la conquesta de nous drets i llibertats i a la 
situació dels col·lectius més sensibles i el paper de l’islam polític 
com a gran alternativa a l’autoritarisme clàssic àrab continúa sent 
una incògnita. Aquest cicle vol aportar respostes i una reflexió 
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crítica sobre aquests deu anys que alguns consideren com la 
dècada perduda del món àrab.  
 

Sessions: 
 

16 de febrer 
Del 2011 al 2021: la reconfiguració de l'autoritarisme al món àrab 
Ignació Álvarez-Ossorio, professor, Universitat Complutense de Madrid 
Presenta: Laura Casserres, Deba-t.org 
 
23 de febrer 
Desigualtats socioeconòmiques i efectes de la pandèmia a la Mediterrània,  
Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i 
Desenvolupament Humà, IEMed 
Presenta: Tarek Saliba, Deba-t.org 
 
2 de març 
Deu anys de protestes: dones, joves i moviments socials 
Zaina Erhaim, periodista, especialista en mitjans de comunicació, Institute for War and 
Peace Reporting 
Presenta: Laura Casserres, Deba-t.org 
Sessió coorganitzada per la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra 
 
9 de març 
Moviments islamistes: el "ser o no ser" de la participació política 
Lurdes Vidal, directora de l'Área de Món Àrab i Mediterrani; coordinadora científica del 
Projecte H2020 CONNEKT i editora en cap d’afkar/idees, IEMed 
Presenta: Tarek Saliba, Deba-t.org 

Presentació “Europa frente a Europa” 
Lloc: En línia  
Data: 23 de març 
Col·laboració amb: Editorial Lengua de Trapo  
Aquest assaig convida a conèixer el concepte d’Europa més enllà 
de la geografia. O més aviat, les diferents Europes subjacents a les 
mentalitats col·lectives. Què significa la idea d’Europa per als els 
que tracten de destruir-la? Com la defineixen els qui volen canviar-
la? Quines són les arrels històriques de l’actual concepte d’Europa 
com a lloc comú cultural, filosòfic i de valors? Es pot decodificar 
Europa en clau d’Estat?  
Ponents: Javier Martín, delegat de l’Agència EFE al Nord d’Àfrica. David Perejil, periodista i 
coordinador de la publicació. Itziar Ruiz-Giménez, professora de Ciència Política i Relacions 
Internacionals, Universitat Autònoma de Madrid. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab 
i Mediterrani i editora en cap d’afkar/idees, IEMed. 

XV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 
Lloc: Filmoteca de Catalunya, Barcelona  
Data: del 4 al 14 de novembre 
Col·laboració amb: Sodepau, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Filmoteca de Catalunya 
L’IEMed col·labora novament en l’organització d’aquesta mostra 
cinematogràfica consolidada com a referent en la difusió i l’anàlisi 
del bo i millor del panorama cinematogràfic àrab. Cartografies de la 
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memòria és el fil conductor de l’edició d’enguany, que compta amb 
setze films de Palestina, Egipte, Líban, Algèria, Marroc, Tunísia, 
Sudan i Emirats Àrabs Units, que conviden a la reflexió sobre el pas 
del temps en la nostra relació amb els espais urbans, rurals, 
naturals o creatius que habitem i que transformen les nostres vides 
alhora que són transformats per l’acció humana.  

Seminari interdisciplinari de recerca d’Aula Mediterrània 
Lloc: Palau de Pedralbes, Barcelona  
Data: 10 i 11 de novembre  
Aquesta trobada de recerca adreçada a investigadors i estudiants 
dels màsters amb qui l'IEMed coorganitza el programa Aula 
Mediterrània, és complementari al cicle de conferències anual. 
Reconeguts experts internacionals que estudien la Mediterrània des 
de diferents disciplines posen en comú novetats en les seves línies 
de recerca respectives en àmbits que van des de l’evolució de les 
polítiques econòmiques d’Egipte des de Mubarak a al-Sisi; els 
models d’acollida de persones migrants i refugiades als països 
europeus mediterranis; el vincle entre democràcia, islamisme i 
relacions internacionals; les societats mediterrànies de l'edat 
moderna davant les crisis climàtiques i sanitàries; l’actual estadi del 
conflicte àrab-israelià; i les ciutats mediterrànies i la governança de 
les migracions. El seminari compta també amb una sessió de 
cloenda que examina qüestions candents al Magrib com les 
relacions amb la UE i l’escalada entre Algèria i el Marroc. 
Addicionalment, en el marc del seminari es realitza el lliurament 
dels Premis Aula Mediterrània 2021 als millors Treballs de Final de 
Màster (TFM) dels mestratges participants. 
Ponents: Amr Adly, professor assistent, Departament de Ciències Polítiques, Universitat 
Americana d’El Caire. Victòria Alsina Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona. Gemma Aubarell, cap del servei de Relacions amb la 
Mediterrània i Xarxes Europees, Generalitat de Catalunya, Barcelona. Anna M. Badia Martí, 
catedràtica de Dret Internacional Públic i directora del màster en Relacions Internacionals, 
Universitat de Barcelona. Isaías Barreñada, professor ajudant doctor, Departament de 
Relacions Internacionals i Història Global, Universitat Complutense de Madrid. Mariano 
Barriendos, professor agregat d’Història Moderna, Universitat de Barcelona. José Luis Betrán 
Moya, professor titular, Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Aida Casanovas, auxiliar d’investigació, GRITIM-UPF, Barcelona. 
Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del panel Orient Mitjà i Magrib, Fundación 
Alternativas, Madrid. Laura Feliu, professora titular de Relacions Internacionals, Facultat de 
Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB, Barcelona. Ruth Ferrero-Turrión, professora de 
Ciència Política i Estudis Europeus, Universitat Complutense de Madrid. Senén Florensa, 
president executiu, IEMed, Barcelona. Gabriel Garroum Pla, professor docent, IBEI, 
Barcelona. Marco Gaspari, investigador, Universitat de Jaén. Laura Huici, professora de Dret 
Internacional Públic i directora adjunta del Màster en Estudis Internacionals, Universitat de 
Barcelona. Timothy E. Kaldas, investigador, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 
Washington; UAB, Barcelona. Sharon Lecocq, doctoranda, Institut d‘Estudis Internacionals i 
Europeus (LINES) i Centre per als Estudis de Governança Global (LCGGS), Universitat de 
Lovaina. Elena Mut-Montalva, professora, Departament de Treball Social i Serveis Socials, 
Facultat de Ciències Socials, Universitat de València. Sònia Parella,  professora agregada, 
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Departament de Sociologia, UAB, Barcelona. Kevin Pometti, doctor en Història, Universitat 
Aix-Marsella i Universitat de València. Jordi Quero, professor i director executiu del màster en 
Diplomàcia i Organitzacions Internacionals, Centre d’Estudis Internacionals - Universitat de 
Barcelona. Glòria Rendón, investigadora del CER Migracions, UAB/UB. Jofre Rocabert, 
investigador postdoctoral, Universitat Hebrea de Jerusalem. Cristina Sala, assistent de 
comunicació, CIDOB; professora associada i doctoranda, UPF, Barcelona. Sarah Smierciak, 
doctora per la Universitat d’Oxford. Diego Sola, professor lector d’Història Moderna, Universitat 
de Barcelona. Juan F. Soroeta Liceras, professor de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals, Universitat del País Basc. Ayselin Yildiz, professora titular, Departament de 
Relacions Internacionals, Universitat Yaşar, Esmirna. Ricard Zapata, catedràtic, Departament 
de Ciències Polítiques i Socials, UPF, director del GRITIM-UPF, Barcelona. 
 

Premis Aula Mediterrània als millors TFM 2021 
 
Primer premi. Irene Ceccarelli. “Motherhood: war, displacement and exile in Modern 
Arab Literature”. Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, UAB 
 
Segon premi. Laura Terré Llorens. “Política lingüística i educació al Marroc”. Màster 
Món Àrab i Islàmic, UB 
 
Tercer premi. Mostafa Mohamed El Kordy Abdelmoaty. “Rafah Border. Between 
Terrorism, Exogenous and Endogenous Pressures”. Master in Migration Studies, 
Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM-UPF) 

 

Jornada “La Mediterrània a L’Ateneu” 
Lloc: Ateneu Barcelonès, Barcelona  
Data: 23 de novembre 
Col·laboració amb: Ateneu Barcelonès  
Aquesta jornada ofereix una revisió de les protestes àrabs iniciades 
el 2011 i que encara segueixen latents amb la taula rodona 
“Revolucions àrabs 2.0: la revolta continua” que fa un repàs de la 
situació sociopolítica actual del Magrib i Orient Pròxim posant 
especial èmfasi en els casos del Líban, Tunísia i Algèria de la mà 
de periodistes i activistes d’aquests països per analitzar els factors 
que han portat novament a l’agitació popular en un context marcat 
per una pandèmia mundial que ha posat en joc la capacitat de 
mobilització popular i ha accentuat les fractures socials, 
econòmiques i polítiques. Posteriorment, la taula rodona “Quina 
societat volem? Joves i transformació social” convida a un debat 
entre joves amb orígens familiars al sud de la Mediterrània i que 
destaquen en diferents àmbits professionals i de l’activisme, sobre 
els reptes als quals s’enfronten en àmbits com la identitat, la 
cultura, la pertinença i la diversitat i com poden contribuir o 
esdevenir motors de transformació social. La jornada clou amb una 
actuació del quartet format per Carola Ortiz (veu i percussions), 
Míriam Encinas (multi-instrumentista), Safi Alhafez (oud) i Georgi 
Dimitrov (qanun), que fa un recorregut musical per diverses 
tradicions com la kurda o sefardita i de països com Síria o Algèria a 
partir de peces clàssiques i tradicionals. 
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Ponents: Alaaddine Azzouzi, estudiant de periodisme, escriptor a La Directa, Sentit Crític, 
Mèdiacat, Revista Deriva i Sàpiens.cat. Lara Bitar, periodista i cofundadora del portal de 
notícies The Public Source. Safia El Aaddam, comunicadora, activista i impulsora de la 
campanya “votaresunderecho”. Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, UAB. 
Senén Florensa, president executiu, IEMed. Adlène Meddi, periodista i escriptor algerià; 
exredactor en cap del dominical d’El Watan; col·laborador de Le Point. Lina Mounzer, 
escriptora i traductora libanesa; columnista de L'Orient Today; col·laboradora del New York 
Times i The Guardian. Isona Passola, presidenta, Ateneu Barcelonès. Miss Raisa, estudiant 
de psicologia i cantant de rap. Lurdes Vidal, directora de l’àrea de Món Àrab i Islàmic, IEMed. 
Lilia Weslaty, periodista Tunísiana autora del llibre Sense drets amb l’ONG Damj; exeditora en 
cap del web Nawaat.org. 
 

Programa Prevenció de la Polarització i l’extremisme 
CONNEKT WP5 Stakeholders’ Seminar  
Lloc: En línia  
Data: 22 de setembre 
Una primera sessió d’aquest seminari de seguiment de la recerca 
del projecte que implementa el consorci liderat per l’IEMed en 
matèria d’identificació dels factors que condueixen a la 
radicalització i l’extremisme violent, presenta la selecció primària de 
casos d’estudi nacionals realitzada per cadascun dels socis 
implementadors del treball de camp del projecte. També ofereix una 
visió àmplia de la gamma global de casos d’estudi possibles. Tot 
seguit, els membres del consorci, diversos professionals externs i 
les parts interessades es reuneixen en dues sessions regionals 
paral·leles, -una dedicada a la regió MENA i l'altra als Balcans- per 
a debatre la selecció dels tres casos d’estudi a cadascun dels 
països objectiu de la recerca, tenint en compte diverses variables 
relacionades amb aspectes com la rellevància, la viabilitat o la 
comparabilitat. 
Ponents: Noufal Abboud, director executiu, The Nordic Center for Conflict Transformation, 
Estocolm. Hiba Abdenabi, responsable de Comunicació, Jasmine Foundation, Tunis. Omar Al 
Jarrah, expert en Prevenció i Lluita contra l’Extremisme Violent, Amman. Nahla Abdelkader 
Al-Momany, Centre Nacional dels Drets Humans, Amman. Mentor Agani, investigador, Institut 
Kosovar de Recerca Política i Desenvolupament (KIPRED), Pristina. Ramzy Aloui, 
investigador en Sociologia, Jasmine Foundation, Tunis. Lotfi Ayari, vicepresident, Associació 
Tunísiana d’Informació i Assessorament sobre VIH i Drogodependència (ATIOST), Tunis. Sara 
Azim, Universitat Moulay Ismaïl, Meknès. Sarina Bakić, Universitat de Sarajevo. Jihad 
Balghzal, gestor de projectes, Le médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme 
(MDDH), Rabat. Sanela Bašić, Universitat de Sarajevo. Driss Belarbi, professor, Universitat 
Moulay Ismaïl, Meknès. Tasnim Chirchi, directora, Jasmine Foundation, Tunis. Agon 
Demjaha, investigador, KIPRED, Pristina. Anida Dudić-Sijamija, facultat de Ciència Política, 
Universitat de Sarajevo. Amina Errifaiy, doctoranda, Universitat Moulay Ismaïl, Meknès. 
Mohamed Fadil, professor, Universitat Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes. Aisha Bint Faisal, 
coordinador de Recerca, Formació i Divulgació, Generations for Peace, Amman. Senén 
Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. Lulzim Fushtica, coordinador de programes 
de Prevenció i Lluita contra l’Extremisme Violent, Organització Internacional per a les 
Migracions; exassessor polític en cap del ministre de l’Interior kosovar, Pristina. Kreshnik 
Gashi, editor gerent, Oficina a Kosovo, BIRN, Pristina. Lidija Georgieva, directora, Càtedra 
UNESCO d’Estudis Interculturals i Recerca, Acadèmia Normacedònia de Ciències i Arts 
(MASA), Skopje. Khaoula Ghribi, investigadora i coordinadora per al Projecte CONNEKT a la 
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Jasmine Foundation, Tunis. Jihed Hajsalem, investigador i consultor en Prevenció i Lluita 
contra l’Extremisme Violent, Tunis. Muamer Hirkić, assistent de Recerca CONNEKT, 
Universitat de Sarajevo. Jasna Hodžić, responsible de programes de Prevenció i Lluita contra 
el Terrorisme i l’Extremisme Violent, OSCE, Sarajevo. Damir Kapidžić, professor associat de 
Política Comparada, Universitat de Sarajevo. Intissar Kherigi, directora de programes, 
Jasmine Foundation, Tunis. Nermina Kuloglija, Balkan Investigative Reporting Network 
(BIRN), Belgrad. Berat Limani, Islamic Youth Forum (IYF), Skopje. Hamza Massoudi, expert 
en Prevenció i Lluita contra l’Extremisme Violent, Tunis. Barik Mhadeen, especialista en 
Recerca Política, GFP, Amman. Semir Mujkić, editor gerent, BIRN, Belgrad. Elena Mujoska, 
presidenta, Societat Normacedònia de Penologia, Skopje. Abdelouahab Nejjari, professor, 
Universitat Moulay Ismaïl, Meknès. Diedon Nixha, investigador, KIPRED, Pristina. Tes 
Osborne, investigador CONNEKT i analista polític, Generations for Peace, Amman. Lulzim 
Peci, director executiu, KIPRED, Pristina. Marco Pinfari, Universitat Americana d’El Caire. 
Laura Pollozhani, Universitat de Graz. Vullnet Selmani, Islamic Youth Forum (IYF), Skopje. 
Jadranka Stikovac Clark, assessora i directora, Generations For Peace, Amman. Naum 
Trajanovski, investigador, MASA, Skopje. Snezana Trpevska, presidenta, Institut de Recerca 
en Desenvolupament Social (RESIS), Skopje. Valdrin Ukshini, investigador, KIPRED, Pristina. 
Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Islàmic, IEMed; coordinadora científica del 
projecte CONNEKT, Barcelona. Teo Zorić, BIRN, Belgrad. Blend Zyrapi, investigador, 
KIPRED, Pristina. 

VII Seminar about Populism, Xenophobia, Conflict and 
Communication. “France in Front the Mirror” 
Lloc: Blanquerna - Universitat Ramon Llull, Barcelona  
Data: 18 d’octubre 
Col·laboració amb: Fundació Internacional Olof Palme, Fundació Rafael Campalans, Institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), Blanquerna - Universitat Ramon Llull, Diputació de 
Barcelona 
La nova edició d’aquest seminari que pren el pols a l’evolució dels 
moviments populistes i xenòfobs a Europa realitza un exercici 
prospectiu sobre els escenaris de futur que s’obren de cara a les 
eleccions presidencials franceses, previstes per al 10 d’abril de 
2022 i marcades pel creixent debat entorn als valors republicans, la 
campanya presidencial de Macron contra l’islamisme radical o 
l’evolució de l’extrema dreta fins ara encapçalada per una Marine 
Le Pen que ara competeix amb la figura ascendent d’Eric Zemmour. 
Ponents: Anna Balletbò, presidenta, Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Barcelona. 
Máriam Bascuñán, professora de Ciència Política, Universitat Autònoma de Madrid. Xavier 
Casals, professor d’Història, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, 
director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Gabriel Colomé, 
director, ICPS, Barcelona. Josep Maria Carbonell, degà, Facultat de Comunicació 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Umut Ozkirimli, professor, Universitat Ramon 
Llull, Barcelona. Pascal Perrineau, professor, Sciences-Po, París. Onno Seroo, director del 
Grau en Relacions Internacionals, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Pau Solanilla, director, 
Fundació Campalans, Barcelona. Pere Vilanova, professor de Ciència Política i de 
l’Administració, Universitat de Barcelona. 
 

Programa Mitjans, Democràcia i Diversitat 
Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació 
Col·laboració amb: Fundación Al Fanar, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
(Oberaxe) – Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions  
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L’Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació 
(www.observatorioislamofobia.org) va iniciar el seu funcionament l’any 
2017 per analitzar la cobertura que els mitjans de comunicació a 
Espanya fan de la informació sobre l’islam i sobre les poblacions 
musulmanes i aportar eines que facilitin la representació d’una 
societat diversa allunyada dels estereotips, prejudicis i discursos 
excloents. La metodologia de l’Observatori consisteix en elaborar 
trimestralment una anàlisi quantitativa i una anàlisi qualitativa de les 
notícies detectades. En funció del grau d’islamofòbia detectada (en 
virtut d’una metodologia consensuada entre acadèmics, periodistes 
i actors de la societat civil i disponible al web de l’observatori) 
s’estableixen tres categories representades en el semàfor de la 
islamofòbia: vermell per a les notícies islamòfobes, ambre per a la 
islamofòbia “passiva” i verd per a les notícies no islamòfobes. 
L’informe anual permet mesurar l’evolució del fenomen al nostre 
país i ofereix, tal com ho fan també els recursos disponibles al web, 
recomanacions per abordar de manera objectiva i lliure de 
prejudicis la realitat de la nostra societat. Aquesta metodologia es 
complementa amb una filosofia que prima la col·laboració 
constructiva i constant amb els diferents mitjans.  
 

Sessions 
 

12 de març 
Seminari en línia a estudiants de l'assignatura Comunicació, Cooperació i 
Desenvolupament de l'Grau de Periodisme de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Formació adreçada a explicar què és la islamofòbia i en què consisteix el projecte de 
l'Observatori. També s’analitzen casos pràctics d'anàlisi de premsa i narratives 
alternatives. A l'acabar el seminari, els estudiants realitzen un exercici pràctic d’anàlisi 
de notícies de diversos diaris. 
Formadors: Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Islàmic, IEMed. Jordi 
Bertran,  cap de comunicació i premsa, IEMed.  

 
19 de maig  
Reunió en línia amb membres de la comunitat musulmana  
Per tal d'impulsar la proximitat i contacte entre periodistes i comunitats musulmanes i 
contribuir així a un periodisme inclusiu i representatiu de la diversitat s'organitza 
aquesta trobada per explicar el projecte Agenda de la Diversidad Musulmana i escoltar 
les opinions i recomanacions dels assistents. 
 
15 de desembre 
Teatro Auditorio Revellín, Ceuta  
Presentació del IV Informe sobre l’estat de la islamofòbia a la premsa espanyola 
Per primera vegada, el 2020, l'Observatori analitza a la seva mostra dos diaris d'àmbit 
local: El Faro de Ceuta i el Segre (Lleida). El resultat no podia ser més satisfactori, 
registrant el diari ceutí el millor resultat des que el projecte va començar a analitzar la 
premsa espanyola el 2017. Durant l'acte de presentació a la ciutat autònoma també es 
dóna a conèixer la nova eina de l'Observatori de la Islamofòbia als Mitjans: L'Agenda 
de la Diversitat Musulmana, que té com a objectiu facilitar el contacte i la comunicació 
entre periodistes, entitats i persones musulmanes a Espanya, una petició expressada 
pels dos col·lectius des de la posada en marxa de l'Observatori l'any 2017. 

http://www.observatorioislamofobia.org/
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Ponents: Ibrahim Rifi, responsable de l’Agenda de la Diversitat Musulmana, 
Observatori de la Islamofòbia. Carlos Rontomé Romero, conseller d’Educació i 
Cultura de Ceuta. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar para el Conocimiento 
Árabe. 

Projecte Muslim women and communities Against Gender 
Islamophobia in soCiety (MAGIC)  

 
Accions 
 
Multi-Actor Benchmarking Lab 
Lloc: En línia  
Data: 8 de juny 
Trobada que aplega 40 periodistes, professores de periodisme, dones musulmanes, 
expertes i activistes contra la islamofòbia, representants de comunitats musulmanes i 
entitats de la societat civil que treballen en temes de diversitat per assolir les bases per 
a l’anàlisi de diversos mitjans a Espanya i Bèlgica i debatre l’estratègia d’una coalició 
que seguiria treballant, més enllà de la durada del projecte i a escala europea, per 
reduir la islamofòbia i promoure la veu de dones musulmanes en els mitjans. 
 
Consultes nacionals sobre islamofòbia de gènere als mitjans 
Llocs: Espanya i Bèlgica 
Data: novembre 
Treball de camp a diversos mitjans espanyols i belgues sobre el qual s’elaboren dos 
National Dispatch on National Consultations, respectivament per a Espanya i Bèlgica 
durant els mesos de novembre i desembre. Sobre la base d’aquests documents que 
presenten una radiografia de la situació a ambdós països, durant els mesos de 
desembre de 2021 i gener i febrer de 2022 es reuniran les task forces espanyola i 
belga del projecte per a elaborar, ja al 2022, una guia de bones pràctiques per a 
mitjans de comunicació i un toolkit contra la islamofòbia de gènere per a actors de la 
societat civil. 

Presentació del llibre Balas para todas. Seis mujeres 
periodistas en Oriente Medio y el Magreb 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 20 de desembre 
Col·laboració amb: Larrad Ediciones 
Acte de presentació a Barcelona d’aquesta obra coordinada per 
Natalia Sancha, que compta amb pròleg de Rosa Maria Calaf i que 
presenta, a través de les contribucions de les també periodistes 
Khabat Abbas, Maya Gebeily i Catalina Gómez Ángel, les realitats 
de dones i nens a països en conflicte de la regió, recollides de 
societats patriarcals i predominantment musulmanes, on fins i tot la 
vida i la mort estan segregades per gènere. A la vegada, les 
autores narren les seves històries com a corresponsals evocant 
com la doble condició de periodistes i dones les ha permès 
ingressar als espais privats generalment reservats per a les dones 
retratant així unes realitats malauradament silenciades en les 
històries explicades per homes sobre guerres lliurades per homes. 
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Afkar/ideas 
Debat "Palestina, normalització amb Israel i els efectes de la 
pandèmia” 
Lloc: Casa Árabe, Madrid  
Data: 7 de juliol 
Sessió de presentació del número 62 d’afkar/ideas “Pandemia y 
autoritarismo”, revista que coedita l’IEMed sobre l’actualitat del món 
àrab i les seves relacions amb Espanya i Europa.   
Ponents: Ignacio Álvarez-Ossorio, professor titular d’Estudis àrabs i Islàmics de la Universitat 
Complutense de Madrid. Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del panell d’Orient 
Pròxim i Nord d’Àfrica de la Fundación Alternativas. Senén Florensa, director d’afkar/ideas i 
president de la Comissió delegada de l’IEMed. Josep Piqué, director d’afkar/ideas i conseller 
delegat d’Estudios de Política Exterior. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i 
Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas. 
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Desenvolupament Sostenible i Integració 
Regional 
 
Objectius: Àrea d’anàlisi i incidència en les polítiques mediterrànies regionals i en la 
consecució dels objectius d’integració econòmica, desenvolupament humà i 
desenvolupament sostenible d’ambdues ribes de la Mediterrània. Vinculada a les 
iniciatives i organitzacions de cooperació regional com la Unió per la Mediterrània i el 
Fòrum de la Mediterrània Occidental vinculat al Diàleg 5+5, així com als actors 
econòmics i socials i les seves xarxes de cooperació, l’àrea gestiona les secretaries 
tècniques de les xarxes MedThink 5+5, MED Confederation i Euro-Mediterranean 
Guarantee Network (EMGN). 

Xarxa MedThink 5+5 
 

Webinari MedThink 5+5 “Fostering Women’s Economic 
Participation in the Western Mediterranean. Successful policies 
for in-depth transformations” 
Lloc: en línia  
Data: 7 de maig 
Col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació 
En el context de la copresidència espanyola del Diàleg 5+5 de 2021 
i basant-se en la Declaració de Tunis adoptada pels ministres 
d'Afers Exteriors dels països de la Mediterrània Occidental el 22 
d'octubre de 2020, l'IEMed, membre fundador de la Fundació de 
Dones Euromediterrànies, vol contribuir amb aquest webinari a 
aportar recomanacions polítiques a les deliberacions dels titulars 
d’Exteriors del Diàleg 5+5 en línia amb l'Agenda 2030 de l'ONU i 
l'ODS 5 -Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i 
nenes-. La sessió parteix de la igualtat de gènere com a eix 
transversal en la construcció de societats més pròsperes, inclusives 
i sostenibles, per traçar un mapa de les disparitats econòmiques de 
gènere a la regió i presentar pràctiques d’èxit que afavoreixen la 
participació econòmica de les dones. 
Ponents: Omayma Achour, presidenta, Jossour Forum des Femmes Marocaines, Rabat. Hala 
Bugaighis, cofundadora, Jusoor Center for Studies and Development, Trípoli. Carlos Conde, 
director de la Divisió d’Orient Mitjà i Àfrica, OCDE, París. Senén Florensa, president de la 
Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Cristina Gallach, secretària d’Estat d’Afers 
Exteriors, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Madrid. Fairouz Habache, 
presidenta, Women in Business of Algeria (WIBA), Alger. Leila Belkhiria Jaber, presidenta, 
Chambre Nationale des Femmes Chiefs d’Entreprise (CNFCE), Tunis. Nasser Kamel, secretari 
general, Unió per la Mediterrània, Barcelona. Myriem Ouchen Noussairi, especialista en 
Gestió de Programes, oficina al Magrib de l’Agència de Nacions Unides per a la Igualtat de 
Gènere i l’Apoderament de la Dona (ONU-Dones), Rabat. 

 
Seminari temàtic MedThink 5+5 “The Western Mediterranean 
Transport and Logistics Sector in the post-COVID-19 Era:  
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Seizing New Opportunities, Accelerating Transitions” 
Lloc: en línia  
Data: del 4 al 7 d’octubre 
Col·laboració amb: CETMO, Ministeri de Transports de Malta 
La pandèmia de COVID-19 ha impulsat els governs mediterranis a 
prendre severes mesures per reduir les activitats socioeconòmiques 
que han afectat el sector del transport i la logística. Així, reinventar 
el sector del transport i la logística és una prioritat per avançar cap 
a una major integració, connectivitat i resiliència en el sector, en 
línia amb la nova agenda de la UE per a la Mediterrània. En el 
context del Grup de Ministres de Transports dels països de la 
Mediterrània Occidental (GTMO 5+5) i amb motiu de la X 
Conferència ministerial de Transports del Diàleg 5+5, aquest 
seminari temàtic, té com a objectiu iniciar un debat en profunditat 
per identificar les tendències i escenaris post-COVID-19 en termes 
d’integració, connectivitat i adopció de les revolucions verdes i 
digitals; assumir la prioritat de l’acceleració de la descarbonització 
del sector del transport i la logística; impulsar la transició digital, la 
innovació, el creixement i la competitivitat; i millorar els esforços cap 
a la implementació de la xarxa multimodal GTMO 5+5. 
Ponents: Youssef Ahouzi, director general en funcions, PortNet, Casablanca. Roger 
Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Mohamed Ayadi, secretari general, Comitè 
d'Enllaç de la Carretera Transsahariana (TRLC), Alger. Josep Vicent Boira, comissionat del 
Govern d’Espanya per al Corredor Mediterrani, València. Ian Borg, ministre de Transports i 
Infrastructures de Malta, La Valletta. Francesc Carbonell, director de l’Àrea de Transports, 
Secretaria General de la UpM, Barcelona. Mustapha El Khayat, president, Associació 
Marroquina per a la Logística (AMLOG), Casablanca. Senén Florensa, president executiu de 
l’IEMed, Barcelona. Frederico Francisco, assessor del ministre d’Infrastructures i Vivenda de 
Portugal, Lisboa. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relacions Internacionals i professora 
d’Economia, Universitat de Florència. Marc Guigon, director del Departament de Passatgers, 
Unió Internacional de Ferrocarrils, París. Sassi Hammami, consultor en Transports, Logística, 
Seguretat Vial i Mobilitat Urbana, Tunis. Roel Janssens, secretari del Grup de Treball sobre 
Tendències i Economia dels Transports, Comissió Econòmica de Nacions Unides per a Europa 
(UNECE), Ginebra. Lucienne Meilak, directora de l’Oficina del secretari permanent, Direcció 
de Desenvolupament de Polítiques i Implementació de Programes, Ministeri de Transports i 
Infrastructures de Malta, La Valletta. Mohamed Mezghani, secretari general, Unió 
Internacional de Transports Públics (UITP), Brussel·les. Pere Padrosa, president, CETMO, 
Barcelona. Alberto Palacios, director en funcions, CETMO, Barcelona. Enric Pons, gestor de 
projectes i coordinador del GTMO 5+5, CETMO, Barcelona. Eduard Rodès, director, Escola 
Europea – Intermodal Transport, Barcelona. Jordi Selfa, CETMO, Barcelona. Michaël 
Tanchum, professor, Universitat de Navarra, Pamplona. Jordi Torrent, director d’Estratègia, 
Port de Barcelona. Younes Touitha, expert en Infrastructures, Unió del Magrib Àrab, Rabat. 
Ali Tounsi, secretari general, ACI Afrique, Casablanca. Isabel Velasco, presidenta, 
Europlatforms, Ixelles / Saragossa. Jérôme Verny, professor de Gestió de Cadenes de 
Suministrament, NEOMA Business School, Reims / Roan. 
 
V MedThink 5+5 Forum. “What prospects for the 5+5 Dialogue 
in a Mediterranean in transformation? Adapting together to the 
post-COVID-19 realities” 
Lloc: Casa Árabe, Madrid  
Data: 13 i 14 d’octubre 
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Col·laboració amb: Presidència Espanyola del Diàleg 5+5, Unió per la Mediterrània, Casa 
Árabe, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació 
En el context de la copresidència espanyola del diàleg 5+5 del 2021 
i basant-se en la Declaració de Tunis adoptada a la XVI reunió de 
ministres d’exteriors del diàleg 5+5 del 22 d’octubre de 2020, el 
cinquè fòrum de la xarxa MedThink 5+5 aborda tres 
transformacions importants que poden afectar el futur de la 
Mediterrània occidental: la transformació del model de producció 
amb l’optimització de les cadenes de valor, la transició digital en 
l’àmbit de les smart cities i la transició cap a la sostenibilitat 
especialment en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics en 
una Mediterrània cada cop més urbanitzada. La crisi de la COVID-
19 ha revelat l’abast de les deficiències dels nostres sistemes 
socioeconòmics posant de relleu la necessitat d’avançar cap a 
cadenes de subministrament més curtes i integrades, una economia 
digital i un desenvolupament sostenible per millorar la resistència 
davant de futures crisis. El fòrum esbossa les vies de reflexió sobre 
oportunitats de cooperació sectorial en el marc del Diàleg 5+5, fent-
se ressò dels compromisos per a una nova ambició a la 
Mediterrània de la Cimera de les Dues Ribes al juny de 2019 a 
Marsella, així com les prioritats de la Nova Agenda per a la 
Mediterrània publicada per l'Alt Representant de la UE i la Comissió 
Europea el febrer de 2021.  
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Daniel Azzopardi, ambaixador 
de Malta a Espanya. Taïeb Baccouche, secretari general, Unió del Magrib Àrab, Rabat. Oriol 
Barba, director, MedCities, Barcelona. Ghazi Ben Ahmed, fundador i president, Iniciativa per 
al Desenvolupament de la Mediterrània (MDI), Tunis. Nor-Eddine Benfreha, director de 
Cooperació amb la UE i les Institucions Europees, Ministeri d’Afers Exteriors d’Algèria, Alger. 
Helena Bicho, consellera, Ambaixada de Portugal a Espanya. Jihen Boutiba, secretari 
general, Unió de Confederacions Empresarials de la Mediterrània (BUSINESSMED), Tunis. 
Fatma Omrani Chargui, ambaixadora de Tunísia a Espanya. Borhene Dhaouadi, president, 
Tunísian Smart Cities, Tunis. Senén Florensa, president executiu de l’IEMed, Barcelona. 
Manuel Gómez-Acebo, ambaixador responsable d’Afers Mediterranis, Ministeri d’Afers 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, Madrid. Isidro González, sotsdirector 
general, Unió per la Mediterrània, Barcelona. Riccardo Guariglia, ambaixador d’Itàlia a 
Espanya. Aawatif Hayar, professor, Universitat Hasan II, Casablanca; president, Casablanca 
IEEE Core Smart City Project. Fernando Herrero, director general d’Innovació i Empresa, 
Ajuntament de Madrid. Victoria Jiménez, directora sectorial de Desenvolupament Urbà, Unió 
per la Mediterrània, Barcelona. Cristina Juarranz, sotsdirectora, Casa Árabe, Madrid. Nasser 
Kamel, secretari general, Unió per la Mediterrània, Barcelona. Boubacar Kane, ambaixador de 
Mauritània a Espanya. Mohammed Loulichki, investigador sènior, Policy Center for the New 
South (PCNS), Rabat. Carmen Magariños, directora de Cooperació amb Àfrica i Àsia, Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), Madrid. Ana Helena 
Marques, directora de Serveis per a l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Ministeri d’Afers Exteriors de 
Portugal, Lisboa. Ramiro Martínez Costa, coordinador general, Xarxa Mediterrània de 
Conques Hidrogràfiques (MENBO); coordinador de l’Estratègia 5+5 per a la Mediterrània 
Occidental sobre l’Aigua. Alain Meyssonnier, president, Institut Mediterrani de l’Aigua (IME), 
Marsella. Toufik Milat, ambaixador d’Algèria a Espanya. Luis Óscar Moreno, expert i 
exconseller econòmic i comercial de l’Ambaixada d’Espanya al Marroc. Ángeles Moreno Bau, 
secretària d’Estat per a Afers Exteriors i Globals, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i 
Cooperació d’Espanya, Madrid. Blanca Moreno-Dodson, directora, Centre per a la Integració 
Mediterrània (CMI), Marsella; Oficina de Nacions Unides de Serveis per a Projectes (UNOPS), 
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Barcelona. Emmanuel Noutary, delegat general, ANIMA Investment Network, Marsella. John 
O’Rourke, ambaixador exdirector de la Delegació de la Unió Europea a Algèria, Servei 
Europeu d’Acció Exterior, Brussel·les. Olivia Orozco de la Torre, coordinadora d’Educació i 
Economia, Casa Árabe, Madrid. Maroua Oueslati, gestora de projectes i informació, Sistema 
Euromediterrani d’Informació  sobre Experiència en el Sector de l’Aigua (EMWIS), Sophia 
Antipolis - Antibes. Francisco Pedrero Salcedo, investigador sènior, CEBAS-CSIC; 
excoordinador, Mediterranean Youth for Water Network (MedYWat), Múrcia. Javier Puig, 
sotsdirector general per al Magrib, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació 
d’Espanya, Madrid. Octavi Quintana, director, Fundació PRIMA, Barcelona. Hazar Sassi, 
ministre plenipotenciari, Ambaixada de Tunísia a Espanya. Daniel Schlosser, assessor del 
delegat interministerial per a la Mediterrània, Ministeri per a Europa i Afers Exteriors de França, 
París. Davide Tentori, investigador, Centre on Business Scenarios, Italian Institute for 
International Political Studies (ISPI), Milà. 

Xarxa MED Confederation 
 

Webinari “Advancing Youth Financial Inclusion to Boost Job 
Creation and Growth in the Mediterranean Region” 
Lloc: en línia  
Data: 10 de juny 
Col·laboració amb: Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) 
Els joves tenen tres vegades més riscos d'estar desocupats que els 
seus majors i sovint se'ls exclou de l'accés als serveis financers 
formals. Aquest webinari posa de manifest els obstacles específics 
a què s'enfronten els joves per accedir al finançament, en particular 
considerant els impactes de la pandèmia per COVID-19, que 
requereixen del disseny d’accions, polítiques i mesures legislatives 
per donar-los suport a l'hora d'aconseguir la seva autonomia. 
També es destaquen bones pràctiques, exemples d'èxit, les 
oportunitats que brinden les eines digitals per reduir l'exclusió 
financera dels joves i les formes de millorar l'educació financera.  
Ponents: Habib Attia, assessor sènior de Sector Financer, Fons Monetari Àrab,  Jiddah. 
Fatima Zahra Aziz, directora executiva, Fundació Marroquina per a l’Educació Financera 
(FMEF), Rabat. Chris de Noose, president, MED Confederation; director gerent, World 
Savings and Retail Banking Institute - European Savings and Retail Banking Group (WSBI-
ESBG), Brussel·les. Wissam H. Fattouh, secretari general, Unió de Bancs Àrabs (UAB), Beirut. 
Ingrid Schwaiger, sotsdirectora de la Unitat, de Programes Regionals de Veïnatge Sud, 
Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació (DG-NEAR), Comissió Europea, 
Brussel·les. Mais Sha’ban, investigadora, Euro-Mediterranean Economists Association 
(EMEA), Barcelona. 

Webinari MED Confederation “Scaling Up Financial Inclusion of 
MSMEs for a Sustainable Recovery in the Mediterranean. 
Prospects and Challenges” 
Lloc: En línia 
Data: 10 de desembre 
Després de dos webinaris precedents dedicats respectivament a 
l'impacte de la COVID-19 en la inclusió financera i a la inclusió 
financera juvenil a la Mediterrània, aquesta tercera edició dels 
webinaris de la MED Confederation para atenció a la recuperació 
sostenible postpandèmia a la Mediterrània posant en comú vies per 
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potenciar la inclusió financera de les micro, petites i mitjanes 
empreses, una condició ineludible per impulsar la recuperació post-
COVID-19 a la regió donat el paper clau que tradicionalment han 
tingut i mantenen les mpime en la vertebració de les economies 
mediterrànies. L'objectiu final d’aquestes reflexions és elaborar un 
conjunt de recomanacions polítiques basades en lliçons apreses i 
experiències d'èxit. 
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Jessica Alfaro, especialista 
en Sector Financer, SME Finance Forum, Corporació Financera Internacional (IFC) – Banc 
Mundial, Washington. Nadine Chehade, especialista en Sector Financer, Consultative Group 
to Assist the Poor (CGAP), Washington. Chris de Noose, president, MED Confederation; 
director gerent, World Savings and Retail Banking Institute - European Savings and Retail 
Banking Group (WSBI-ESBG), Brussel·les. Nejia Gharbi, directora general en funcions, Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC - Tunísia); vicepresident, MED Confederation, Tunis. 
Hicham Zanati Serghini, director general, Société nationale de garantie et de financement de 
l'entreprise (SNGFE), Marroc. 
 

Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 
EMGN Winter Academy  
Lloc: en línia  
Data: del 5 al 8 d’abril 
Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Credit Guarantee 
Company (CGC), Frankfurt School of Finance and Management, Societat Alemanya per a la 
Cooperació Internacional (GIZ) 
Dins de les activitats de l’Associació d’Econimistes 
Euromediterranis en el camp de l’aprenentatge peer-to-peer i el 
desenvolupament de capacitats, aquesta escola digital està 
dissenyada per ajudar els membres de diferents institucions i 
empreses de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica a entendre la gestió 
corporativa de riscos empresarials i financers abordant eines com 
l’ISO 31000, COSO, G20/OECD i BCBS, especialment per a micro, 
petites i mitjanes empreses. També a conèixer des d’aproximacions 
teòriques i pràctiques -amb casos d’estudi- els graus de tolerància 
al risc, les mètriques, indicadors i avaluació de risc de crèdit, els 
efectes de l’actual pandèmia per a les empreses del sector de 
garantia creditícia i els escenaris de rellançament econòmic 
postpandèmia, entre d’altres aspectes clau. 
Professorat: Hayder al-Bagdadi, director del Programa d’Inclusió Financera a l’Orient Mitjà i 
Nord d’Àfrica (FIMENA), GIZ Egypt, El Caire. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques 
Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Rym Ayadi, presidenta, 
EMEA, Barcelona; professora, London School of Economics, Londres. Nagla Bahr, presidenta 
del Comitè Executiu de l’EMGN; director gerent, CGC Egypt, El Caire. Joachim Bald, assessor 
internacional sènior, Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt. Basel Chaban, 
director, Risk Management Competence Centre, Frankfurt School of Finance and Management, 
Frankfurt. Mert Dedebas, director de l’Oficina per a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, International 
Advisory Services - Frankfurt School of Finance and Management, Amman. José Fernando 
Figueiredo, president honorari, European Association of Guarantee Institutions (AECM), 
Brussel·les. Andreas Igl, professor de Gestió i Supervisió Bancària, Universitat de Ciències 
Aplicades del Banc Central d’Alemanya, Hachenburg. Christian Schmaltz, professor adjunt de 
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Regulació Financera i Gestió de Risc, EADA Business School, Barcelona. Stuart Thomson, 
director, Aspect Advisory, Lytham St Annes (Regne Unit). Jost Wagner, director gerent, The 
Change Initiative, Bangkok. 

EMGN MED Cafè 
Lloc: en línia  
Data: 5 de juliol 
Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) 
El MED Café és un nou format de taula rodona virtual i informal 
entre els membres de l’EMGN que permet intercanviar opinions 
entre alts funcionaris sobre qüestions estratègiques. El primer MED 
cafè està acollit pel CCG del Marroc i se centra en el paper dels 
esquemes de garantia de crèdit en la recuperació post-COVID-19. 
Ponents: Abdelmoughite Abdelmoumen, director d’Estratègia i Cooperació, Caisse Centrale 
de Garantie (CCG), Rabat. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals 
Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona; coordinador d’esdeveniments i 
recolzament, EMGN. Rym Ayadi, presidenta, EMEA, Barcelona; coordinadora de Recerca i 
Desenvolupament, EMGN. Nagla Bahr, director gerent, Credit Guarantee Company (CGC) - 
Egipte; representant principal, EMGN, El Caire. Jost Wagner, director gerent i facilitador 
professional certificat, The Change Initiative, Bangkok. 

EMGN Autumn Academy “Futures Thinking and Strategy 
Transformation for CGIs in the MENA Region” 
Lloc: en línia  
Data: del 5 al 7 d’octubre 
Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Associació Europea 
d’Institucions de Garantia (AECM), Frankfurt School of Finance and Management, Societat 
Alemanya per a la Cooperació Internacional (GIZ). 
La sessió de tardor de l’EMGN Academy es centra en el pensament 
de futurs i la previsió estratègica en el sector financer. Les 
tendències del mercat, els obstacles per la industrialització i el futur 
dels instruments de garantia creditícia són abordats en aquest curs 
en el qual també es presenten casos d’estudi sobre presa analítica 
de decisions, garanties d’equitat o l’impacte de les noves 
tecnologies en el sector financer.  
Professorat: Abelmoumen Abdelmoughite, director d’Estratègia i Cooperació, CCG, Marroc. 
Santie Valerie Adelbert, directora de Garanties d’Equitat, Bpifrance, França. Hayder Al-
Bagdadi, director del projecte FIMENA, GIZ, Alemanya. Mohammed Al-Jafari, director gerent, 
JLGC, Jordània; CEO, Xarxa Global d’Institucions de Garantia de Crèdit (GNGI). Nagla Bahr, 
presidenta, EMGN; directora gerent, CGC, Egipte. José Fernando Figueiredo, president 
especial honorari, AECM; CEO, GNGI, Portugal. Christa Karis, sotsdirectora de Coordinació 
Estratègica, Relació amb el Client i Recolzament al Negoci, Fons Europeu d’Inversions. 
Kristaps Krauklis, Altum, Letònia. Uldis Kuplis, Altum, Letònia. René Rohrbeck, EDHEC 
Business School, França. Bram Roosens, EDHEC Business School, França. Guy Selbherr, 
president, AECM, Bèlgica. Jost Wagner, facilitador principal, The Change Initiative, Tailàndia. 
Daniel Torrents, gerent de comptes clau de desenvolupament comercial a la regió MENA, AIS 
Group, Espanya. 
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Programa Agenda 2030 a la Mediterrània 
Med Dialogues +2030 “The Road to a Sustainable and Climate 
Resilient Mediterranean” 
Lloc: Palau Macaya  
Dates: del 19 de maig al 17 de novembre 
Col·laboració amb: Fundació La Caixa i Oficina a Barcelona del Club de Roma 
Sota les directrius de l’Agenda 2030, l’Acord de París i el nou acord 
verd europeu, la col·laboració intermediterrània per accelerar les 
transicions de l’economia verda i blava i per promoure sistemes 
d’energies renovables amb un clima neutre, és més crucial que mai 
per avançar cap a un desenvolupament humà i un creixement 
econòmic més sostenibles en una de les regions més afectades pel 
canvi climàtic i la degradació mediambiental del món. En aquest 
sentit, la perspectiva de la recuperació post-COVID-19 ofereix una 
oportunitat única per al conjunt de decisors i actors públics i privats. 
Aquest cicle de conferències se centra en les respostes que 
contribuiran a assumir aquests reptes especialment a través de 
l’activisme juvenil, la diplomàcia climàtica i la cooperació 
euromediterrània i en la identificació dels reptes sectorials, 
especialment en matèria de recursos energètics i hídrics i de les 
oportunitats i solucions innovadores que poden tenir una millor 
aplicabilitat. 

 
Diàlegs 
 
19 de maig 
Climate and Environmental Change in the Mediterranean: Grasping the Scope of the 
Challenge 
Ponents: Semia Cherif, professora del Departament de Medi Ambient, Institut Supérieur 
des Sciences Appliquées de Tunis (ISSBAT), Universitat de Tunis - El Manar; membre, 
Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), Tunísia. Josep 
Ferré, director general, IEMed. Jaume Lanaspa, president, Oficina a Barcelona del Club de 
Roma. Arnau Queralt, director, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS) 
 
16 de juny 
Accelerating the Energy Transition in the Southern and Eastern Mediterranean 
Region: Key Factors and Challenges  
Ponents: Moncef Harrabi, expert internacional en Energia; expresident, Observatori 
Mediterrani de l’Energia (OME), Tunísia. Grammenos Mastrojeni, sotssecretari general 
d’Energia i Acció Climàtica, Unió per la Mediterrània.  
 
21 de juliol 
Environmental Activism in the Southern and Eastern Mediterranean Region: The Role 
of the Youth as Drivers of Change 
Ponents: Hajar Khamlichi, president i cofundador, Mediterranean Youth Climate Network 
(MYCN), Marroc. Miquel Rodríguez, comissionat per a l’Agenda 2030, Ajuntament de 
Barcelona. 
  
22 de setembre 
On the Road to the COP26 in Glasgow: Climate Diplomacy in the Mediterranean 
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Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed. Hakima El Haité, presidenta de la 
Internacional Lliberal i exministra delegada per al Medi Ambient del Marroc; vicepresidenta 
de la Conferència Internacional de Nacions Unides per al Clima COP21. 
 
26 d’octubre 
Cities and Climate Change: Mitigation and Adaptation Strategies in the Mediterranean 
Ponents: Hana Alamuddin, arquitecta libanesa especialitzada en desenvolupament urbà 
sostenible, professora en la Universitat Americana de Beirut i membre del Lebanon Green 
Building Council. Josep Canals, secretari general de MedCities. 

 
24 de novembre 
Towards a new development path: a sustainable blue economy for a prosperous 
Mediterranean 
Ponents: Senén Florensa, president executiu, IEMed. Jérémie Fosse, presidente de eco-
union, Barcelona. Samir Grimes, professor, Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la 
Mer et de l’Aménagement du Littoral (ENSSMAL); Algeria National Hub - WestMed Initiative, 
Alger. Mamphela Ramphele, copresidenta, Club de Roma. 

 
Conferència “European Maritime Day 2021. The European 
Union Integrated Maritime Policy: an Atlantic and 
Mediterranean Approach” 
Lloc: en línia / IEMed, Barcelona  
Data: 20 de maig 
Col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació; Comissió Europea; Unió per la Mediterrània 
Oceans, mars i costes suposen per a milions d’europeus una font 
de subsistència econòmica en nombrosos sectors econòmics. Però 
malgrat l’enorme volum de negoci que l’Economia Blava suposa 
actualment el seu marge de creixement és enorme motiu pel qual la 
UE ha desenvolupat una Política Marítima Integrada (EUIMP) que 
busca augmentar la cooperació i la coordinació entre diferents 
àrees polítiques i fomentar polítiques transversals i sostenibles com 
el creixement blau, en línia amb l'Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. En el marc de la presidència semestral portuguesa del 
Consell de la Unió Europea i coincidint amb el Dia Marítim Europeu, 
aquesta conferència repassa els èxits i reptes assolits en la 
transició cap a una economia blava sostenible a la conca 
mediterrània, els sectors emergents i les tendències amb més 
potencial de recuperació postpandèmia en el sector.  
Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i 
Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. María Ángeles Benítez Salas, directora de la 
Representació de la Comissió Europea a Espanya, Madrid. Jaime del Olmo, sotsdirector 
general adjunt d’Afers Agraris, Pesquers, Alimentaris i Marítims, Ministeri d’Afers Exteriors, 
Unió Europea i Cooperació, Madrid. Enrique de Villamore, director, Centre d’Activitat Regional 
per al Producció i el Consum Responsables (RAC/SCP), Programa de Nacions Unides pel 
Medi Ambient (PNUMA), Barcelona. Céline Dubreuil, directora de Programes, Pla Blau – 
Centre d’Activitat Regional del Pla d’Acció Mediterrani, PNUMA, Marsella. Josep Ferré, 
director general, IEMed, Barcelona. Ignacio Gandarías, director general de Pesca i 
Aqüicultura, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Madrid. Isidro González, sotsdirector 
general d’Aigua, Medi Ambient i Economia Blava, Unió per la Mediterrània, Barcelona. João 
Mira Gomes, ambaixador de Portugal a Espanya. Tiago Pitta e Cunha, director executiu, 
Fundació Oceano Azul, Lisboa. Isabelle Viallon, sotsdirectora d’Unitat, Dirección General 
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d’Afers Marítims i Pesca (DG MARE), Comissió Europea, Brussel·les. Helena Vieira, directora 
general de Política Marítima, Ministeri del Mar de Portugal, Lisboa. 

 
Presentació de l’estudi Socioeconomic Impact of Climate 
Change in the Mediterranean 
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 13 de desembre 
Col·laboració amb: Fundació PRIMA 
La Mediterrània és un dels principals punts calents del canvi 
climàtic del món. Segons les projeccions, s'espera que els efectes 
accelerats d’aquest fenomen, que han provocat reptes ambientals 
directes ja visibles, empitjorin en les properes dècades. Aquestes 
amenaces -i els factors que les propicien- han estat ben 
identificades i enteses durant els darrers anys (MAR1-MedECC). 
Tanmateix, queda molt per fer per avaluar els impactes 
socioeconòmics del canvi climàtic a les societats mediterrànies. 
Aquesta conferència presenta i discuteix les conclusions de l'estudi 
Socioeconomic Impact of Climate Change in the Mediterranean 
encarregat a la Fundació PRIMA i a l'IEMed i que té com a objectiu 
avaluar els reptes derivats dels efectes perjudicials del canvi 
climàtic mitjançant l'adopció de lents multidisciplinàries i 
transversals per a tenir en compte les interrelacions existents amb 
altres problemàtiques de la regió així com el nexe clima-
biodiversitat-societat.  
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed. Gerard Figueras, secretari d’Acció 
Exterior, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. 
Francisco Doblas Reyes, dirtector del Departament de Ciències de la Terra, Barcelona 
Supercomputing Center (BSC). Nasser Kamel, secretari general, Unió per la Mediterrània. 
Xavier Mas de Xaxàs, periodista, La Vanguardia. Octavi Quintana, director, Fundació PRIMA. 
Victoria Reyes-García, professora de Recerca, Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA); Institut de Ciències Ambientals i Tecnologia, UAB, Barcelona. Alain Safa, 
fundador i director, Skill Partners. Joan Subirats, professor de Ciència Política, Institut de 
Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona. Elena Xoplaki, directora 
interina de Climatologia, Dinàmica Climàtica i Canvi Climàtic, Departament de Geografia i 
Centre per al Desenvolupament Internacional i la Recerca Mediambiental, Universitat Justus 
Liebig, Gießen. 

 

Programa Desenvolupament Humà i Integració Regional 
Conferència anual de Bancs Centrals de la Mediterrània. 
“Central banks at the frontline of the COVID-19 crisis: 
weathering the storm, spurring the recovery. A View from the 
Mediterranean Countries” 
Lloc: en línia  
Data: 28 de juny 
Col·laboració amb: Banc d’Espanya, Banc de Tunísia, OCDE 
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Els bancs centrals han jugat un paper clau per garantir l'estabilitat 
dels mercats financers i la continuïtat creditícia a llars i empreses 
durant una pandèmia que ha obligat els governs a decretar severes 
mesures que han portat a una desacceleració econòmica de gran 
magnitud. En el futur, els bancs centrals s’enfronten al repte de 
modular la seva resposta durant l’etapa de recuperació per avançar 
cap a un model de desenvolupament més sostenible, després del 
punt d’inflexió marcat per la pandèmia. La nova edició de la trobada 
de bancs centrals aborda, entre d’altres qüestions, les noves eines 
polítiques desplegades durant la pandèmia de COVID-19 pels 
bancs centrals mediterranis; els principals obstacles, limitacions i 
reptes que, en part heretats de la crisis de 2008, han hagut 
d’afrontar; l’impacte a llarg termini de les polítiques 
macroprudencials en l’estabilitat macroeconòmica i la inclusió 
financera, i l’ajustament de les respostes a les preocupacions pel 
canvi climàtic i per una recuperació verda, digital i sostenible. 
Ponents: Tarek Hassan Amer, governador, Banc Central d’Egipte, El Caire. Mário Centeno, 
governador, Banc de Portugal, Lisboa. Marouane El Abassi, governador, Banc Central de 
Tunísia, Tunis. Saddek Omar El Kaber, governador, Banc Central de Libia, Trípoli.  Luiz de 
Mello, director d’Estudis de Polítiques, OCDE, París. Rosthom Fadli, governador, Banc 
d’Algèria, Alger. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed, Barcelona. 
Pablo Hernández de Cos, governador, Banc d’Espanya, Madrid. Nasser Kamel, secretari 
general, Unió per la Mediterrània, Barcelona. Fabio Panetta, membre de la junta directiva del 
Banc Central Europeu, Frankfurt. Edward Scicluna, governador, Banc Central de Malta, La 
Valletta. Yannis Stournaras, governador, Banc de Grècia, Atenes. Mohamed Taamouti, 
director d’Estudis Econòmics, Banc del Marroc, Rabat. Ignazio Visco, Governador, Banc 
d’Itàlia, Roma. 

XVIII New Africa Business and Development Forum (NABDF). 
“Africa: Harvesting New Horizons” 
Lloc: en línia  
Data: 18 de novembre  
Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ASCAME, UpM, 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Cambra de Comerç d’Espanya 
Malgrat els obstacles en les negociacions i per la situació de 
pandèmia, l'1 de gener de 2021 la Zona de Lliure Comerç 
Continental Africana (AfCFTA) es va convertir en una realitat, amb 
l'objectiu d’esdevenir un motor d'integració i desenvolupament 
econòmic a tot el continent. L'acord, signat per 54 països africans, 
pretén duplicar el comerç intra-africà l'any 2035 creant una de les 
zones de lliure comerç més grans del món amb un mercat de més 
de 1.200 milions de persones. L'AfCFTA també pot contribuir al 
desenvolupament sostenible a tot Àfrica facilitant el 
desenvolupament d'energies sostenibles, infraestructures 
logístiques i de transport i sistemes digitals que es beneficiïn de 
cadenes de valor regionals modernes i fiables, combinant 
l’assoliment dels objectius de l'Acord de París i una millora de la 
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competitivitat del continent. D’aquesta manera, i amb un 
enfocament especial en la situació socioeconòmica causada per la 
pandèmia de la COVID-19, aquesta nova edició del Fòrum 
proporciona una plataforma per a la cooperació empresarial i 
econòmica entre responsables polítics, líders de la indústria, 
experts acadèmics i futurs inversors explorant àrees potencials per 
a la cooperació comercial i per a l'accés a finançament verd i 
sostenible per a actors clau de les infraestructures i avaluant les 
perspectives i reptes per al desenvolupament de cadenes de valor 
regionals més integrades a tot el continent africà i amb Europa a 
través de la Mediterrània. 
Ponents: Gemma Aubarell, cap de Servei Relacions Mediterrànies i Xarxes Europees, 
Direcció General d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Yves Delafon, cofundador  i 
membre del consell directiu, Banque pour le Commerce et l’Industrie Group; director regional 
per a Àfrica, FONDASOL; president, Africalink, Marsella. Philip Bob Jusu, director 
socioeconòmic, Missió Permanent de la Unió Africana davant la Unió Europea. Moubarack Lo, 
investigador sènior, Policy Center for the New South, Rabat. Birgitte Markussen, ambaixadora 
cap de la Delegació de la Unió Europea davant la Unió Africana. Muntsa Vilalta, directora 
general d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. 

Conferència anual del projecte CREACT4MED “Cultural and 
Creative Industries in the Mediterranean” 
Lloc: en línia  
Data: 24 i 25 de novembre  
Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) 
S'ha demostrat que les indústries culturals i creatives són una font 
d’ocupació per a joves a banda de promoure la innovació, la 
sostenibilitat el i creixement inclusiu. En aquest sentit, el projecte 
CREACT4MED, en el que l’IEMed participa, neix per a enfortir 
l’empreneduria en aquest sector amb un potencial actualment poc 
explotat al sud de la Mediterrània, parant especial atenció a les 
oportunitats que ofereix a joves i dones. Així, la Conferència Anual 
CREACT4MED se centra en donar a conèixer el paper de la cultura 
i la creativitat com a vectors d'ocupació i generació de valor a la 
regió i ofereix un espai per a presentar projectes i assoliments en el 
sector a incubadores, emprenedors, decisors polítics, iniciatives 
regionals i organitzacions internacionals. Addicionalment la 
conferència realitza un repàs a l’estat d’evolució de CREACT4MED 
i anuncia les incubadores empresarials seleccionades per a ser 
acompanyades en el marc del projecte. 
Ponents: Saloua Abdelkhalek, Ministeri d’Afers Culturals de Tunísia, Tunis. Roger 
Albinyana, IEMed, Barcelona. Musa Al Saket, Fons per al Desenvolupament Rei Abdallah II, 
Amman. Rym Ayadi, Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Barcelona. 
Cynthia Echave, EMEA, Barcelona. Theo Edmonds, Universitat de Louisville. Mohammed El 
Razzaz, Unió per la Mediterrània, Barcelona. Yeganeh Forouhesfar, EMEA, Barcelona. Hana 
Lakhdar Ghazal, Positive Agenda Advisory, Rabat. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. 
Imke Gremmer, Goethe Institut, Beirut. Laura Hartz, Goethe Institut, Amman. Sophie Huet-
Guerriche, encarregada de cooperació internacional, Delegació de la UE al Marroc. Ghada 
Khalil, Ministeri de Planificació d’Egipte, El Caire. Ismail Lahlou, Fundació Drosos, 
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Casablanca. Natalia Menhall, Beyond Group, Beirut. Sana Ouchtati, All About Culture, 
Brussel·les. Monsterrat Pareja, Universitat de Barcelona. Pierluigi Sacco, Universitat de Milà. 
Talel Sahmim, UNIDO, Viena. Ingrid Schwaiger, sotsdirectora de la Unitat de Programes 
Regionals de Veïnatge Sud, Direcció General de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació (DG-
NEAR), Comissió Europea, Brussel·les. Tassos Vasileiadis, Istituto Europeo Design (iED), 
Barcelona. Paolo Zanicchi, Afrique Creative, Brussel·les. Soufiane Zanifi, Federació 
d’Indústries Culturals i Creatives del Marroc. Nahla Zeitoun, Banc Mundial, Washington.  

Sessió informativa “Info Day INVESTMED” i llançament 
convocatòries per al finançament de projectes BSO/MSME 
Lloc: en línia  
Data: 29 de novembre  
Llançament / tancament de la convocatòria per a BSO: Del 22 de novembre al 21 de 
desembre 
Llançament / tancament de la convocatòria per a MSME: Del 22 de novembre al gener de 
2022 
Dins de les accions que desenvolupa l’IEMed en el marc del 
projecte INVESTMED, s’obre una convocatòria de subvenció per a 
organitzacions de recolzament empresarial i per a micro, petites i 
mitjanes empreses del sud de la Mediterrània. La jornada 
informativa Info Day INVESTMED té per objecte presentar aquesta 
línia subvencional i resoldre dubtes dels potencials candidats.  

 

Altres iniciatives 
 

IEMed-NESA Workshop on Migration 
Lloc: en línia  
Data: 25 i 26 de maig 
Col·laboració amb: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA), George C. 
Marshall European Center for Security Studies 
El seminari parteix d’una revisió global de l’estat de les migracions a 
la Mediterrània que inclou una lectura acurada de temes clau i la 
revisió dels patrons i rutes actuals dels fluxos migratoris a partir dels 
efectes de la COVID-19, les tendències demogràfiques o les 
situacions subregionals. En el cas d’Àfrica s’analitzen els factors 
que impulsen la migració forçada cap al nord des d’una perspectiva 
distanciada de l’eurocentrisme proposant vies de col·laboració que 
identifiquen oportunitats beneficioses tant per als migrants com per 
a les societats d’origen i d’acollida. Pel que fa al Llevant, el debat es 
centra en el paper del crim organitzat i el tràfic de persones i els 
seus lligams amb grups extremistes i en la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat dels desplaçats interns. Finalment, s’aborda la situació 
a Europa, a on els països mediterranis i de l’est suporten una 
pressió migratòria sense precedents i es requereix de models de 
gestió efectiva de les migracions més integrals i solidaris amb els 
estats membres fronterers però també d’integració sociolaboral. 
Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies  i 
Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Xavier Aragall, assessor en Migracions, Àrea de 
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Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Sara Benjelloun, investigadora associada en 
Migracions, PACTE Social Science Research Center, Universitat de Grenoble-Alps, Sciences 
Po Grenoble i CNRS. Arslan Chikhaoui, president executiu, Nord Sud Ventures Consultancy 
Centre, Alger. Moha Ennaji, rector, Universitat de Fes. Jasmin Lilian Diab, coordinadora, 
Refugee Health Program, Universitat Americana de Beirut. Thaer Ghandour, MENA Media 
Manager, International Republican Institute, Baltimore. Cüneyt Gürer, professor d’Estudis de 
Seguretat Transnacional, George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-
Partenkirchen. Helena Hahn, analista política, Programa de Diversitat Europea i Migracions, 
European Policy Centre (EPC), Brussel·les. Anne Moisan, professora, NESA Center for 
Strategic Studies, Washington. Ben Nickels, professor d’Estudis Internacionals, George C. 
Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen. Michael Sharnoff, 
professor, NESA Center for Strategic Studies, Washington. 

 
Annual EU Meeting of the Israeli European Policy Network 
(IEPN) “New Realities in the Eastern Mediterranean: the 
Challenges for the Future of EU-Israel Economic Relations” 
Lloc: Palau de Pedralbes, Barcelona 
Data: 7 d’octubre 
Col·laboració amb: Israeli European Policy Network (IEPN), Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
Des de 1975, els acords de lliure comerç entre Israel i la UE han 
generat relacions econòmiques i comercials intensives. Després de 
l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació l’any 2000, aquest comerç 
bilateral ha augmentat dràsticament fins assolir màxims històrics en 
els darrers anys (aproximadament 36.200 milions d’euros el 2017). 
La UE és avui el principal soci comercial d’Israel i representa un terç 
del seu comerç total. No obstant això, durant l’última dècada, les 
diferències respecte al Procés de Pau a l’Orient Mitjà, la 
intensificació de la política d’assentaments en territori palestí ocupat 
o l’esclat de violència al maig del 2021, han provocat tensions 
creixents amb una UE compromesa formalment amb la solució de 
dos estats i el dret internacional. La present reunió anual 
proporciona una plataforma per analitzar i debatre els reptes de les 
relacions econòmiques UE-Israel en el context de la cooperació 
subregional de la Mediterrània oriental, per explorar fins a quin punt 
Israel ha diversificat en detriment de la seva relació amb la UE les 
seves relacions estratègies econòmiques amb països determinats 
de la UE i amb països asiàtics i àrabs. També per avaluar el 
caràcter interconnectat de les relacions econòmiques i polítiques i 
les condicions i oportunitats en què es poden construir relacions 
millorades i sostenibles entre Israel, els seus veïns i la UE. 
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed. Victòria Alsina, consellera d’Acció Global 
i Govern Obert, Generalitat de Catalunya. Emilio Cassinello, director general, Centro 
Internacional de Toledo por la Paz (CITPax). Dan Catarivas, president executiu, Cambra de 
Comerç i Indústria Israel-UE. Micky Drill, gestor de projectes, oficina a Israel de la Friedrich 
Ebert Stiftung; coordinador, IEPN. Gonzalo Escribano, analista sènior, Real Instituto Elcano. 
Gerard Figueras, secretari d’Acció Exterior, Generalitat de Catalunya. Senén Florensa, 
president executiu, IEMed. Manuel Gómez-Acebo, responsable d’Afers Mediterranis, Ministeri 
d’Afers Exterior, Unió Europea i Cooperació; exambaixador d’Espanya a Israel. Michael 
Harari, investigador, Israeli Institute for Regional Foreign Policies (MITVIM); exambaixador 
d’Israel a Xipre. Emilie Haya Moatti, diputada de la Knesset, Grup Parlamentari del Partit 
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Laborista d’Israel. Nellie Munin, professora associada, Zefat Academic College. Roby 
Nathanson, director general, Macro Center for Political Economics; coordinador, IEPN. Yael 
Ravia-Zadok, director de la Divisió de Diplomàcia Econòmica, Ministeri d’Afers Exteriors 
d’Israel. Felip Roca, director de Relacions Internacionals, Ajuntament de Barcelona. Patrycja 
Sasnal, directora de Recerca, Polish Institute of International Affairs (PISM). Eduard Soler i 
Lecha, investigador sènior, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Alfred Tovias, 
professor emèrit, Universitat Hebrea de Jerusalem. Harry Tzimitras, director, PRIO Cyprus 
Centre. investigador, Global Energy Center, Atlantic Council. Alberto Ucelay Urech, director 
general per al Magrib, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i 
Cooperació. 
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Cultura, Gènere i Societat Civil 
 
Objectius: Fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i la 
millora de la seva percepció recíproca a través del diàleg intercultural, especialment 
amb joves, i les accions de sensibilització i divulgació, és un dels grans objectius 
d'aquesta àrea que també té com a finalitat central treballar per la promoció activa de 
la igualtat de gènere. La Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh i la Fundació de 
Dones Eurfomediterrànies són exemples de la voluntat de promoure bones practiques 
a nivell local entre socis euromediterranis, potenciar la participació democràtica, 
incidir en l'eliminació de la bretxa de gènere i influir en les polítiques orientades a la 
societat civil. 

Fundació Anna Lindh i Xarxa Espanyola de la Fundació 
Anna Lindh 

Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la 
Fundació Anna Lindh  
Llocs i dates: En línia, 22 de gener. Barcelona, 29 d’abril. En línia, 27 de setembre  
Reunions de coordinació de l’execució de les activitats de la Xarxa 
durant 2021, especialment dels projectes descentralitzats de 
dinamització de la REFAL que desenvolupen respectivament les 
entitats de Madrid, Andalusia, Catalunya i València; la nova 
convocatòria del programa de mobilitat per a membres de la Xarxa; 
o el programa “Educar en la diversidad” que involucra a 27 entitats 
de la FAL d’Espanya, Bèlgica i el Marroc. També sobre l’evolució 
dels 5 projectes finançats per la FAL en què hi participa la Xarxa 
Espanyola o el programa La veu dels joves que integra el concurs 
Un mar de  paraules.  
Membres del Comitè Executiu durant 2021: Abdellali Albaraki, Asociación Azarquiel, 
Sevilla. Miriam Díaz-Bosch, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, 
Barcelona. Mohamed El Amrani, Asociación Azahara, Salt. Lola Fernández Palenzuela, 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA), Granada. Cristina Juarranz, Casa Árabe, 
Madrid. Esma Kucukalic, Fundació ACM, València. Laura Maurelo, ASTREA-ICSCE, Madrid. 
Maria Àngels Roque, IEMed, Barcelona. Cristóbal Suria, Fundació General de la Universitat 
de València. 

XXI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh 
(REFAL) i desenvolupament de capacitats 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 20 i 21 de setembre 
La trobada anual de les entitats de la REFAL presenta i fa balanç 
del programa de treball dut a terme entre el març de 2020 i el 
setembre de 2021 i que comprèn el projecte internacional “Educar 
en la diversitat. Construir ciutadania”, liderat per la pròpia xarxa, i 
altres iniciatives en les que ha pres part la REFAL com els projectes 
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“Voix de Femmes”, liderat per la xarxa francesa; “Interculturalité et 
Crise - COVID19”, liderat per la xarxa Tunísiana; “Quo vadis – Civil 
society in the Euromed”, liderat per la xarxa croata; “Act for 
dialogue, be a plural citizen!”, liderat per la xarxa marroquina i 
“Intercultural dialogue to combat hate speech”, liderat per la xarxa 
egípcia. També es presenten els programes i projectes nacionals 
“Tejiendo red” -programa descentralitzat dels membres de la 
REFAL de València, Catalunya, Andalusia i Madrid-; “La veu dels 
joves”, que integra el certamen “Un mar de paraules”; el Programa 
de Mobilitat en la seva IV edició o la participació de la REFAL a la 
Marató Virtual de la FAL. La reunió inclou també la sessió de 
networking “Mercat d’idees i projectes”, la presentació del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència de cultura del Ministeri de 
Cultura i Esport i la conferència “Repasamos el interculturalismo en 
perspectiva comparada: enfoques, contextos y niveles de 
aplicación”.  
Ponents: Roger Albinyana, director gerent de l’IEMed, Barcelona. Abdelali Bariki, 
Asociación Azaquiel, Sevilla. Míriam Díez Bosch, Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura, Barcelona. Senén Florensa, president executiu de l’IEMed, Barcelona. 
Cristina Juarranz de la Fuente, Casa Árabe, Madrid. Beatriz Marco, directora del 
GabineteTècnic de la Sotssecretaria del Ministeri de Cultura i Esport, Madrid. Maria Àngels 
Roque, directora de l’Àrea de Cultura, Gènere i Societat Civil, IEMed. Carina Soriano, tècnica 
de Cultura, IEMed, Barcelona. Cristóbal Suria, Fundación Universitaria de Valencia. Ricard 
Zapata, director, Grup de Recerca Interdisciplinar en Migracions (GRITIM), Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona. 

IV Programa IEMed-REFAL d’Interculturalitat “Tejiendo Red. 
Projectes Interculturals de la REFAL” 
Data: de febrer a juliol 
La voluntat d’aquest programa és impulsar l’intercanvi entre 
professionals de la interculturalitat que formen part de les entitats 
de la REFAL per tal d’aprendre i intercanviar bones pràctiques i 
fomentar la cohesió de la xarxa.   

 
Projectes: 
 
Gener - maig 
Madrid. Campanya de sensibilització intercultural  
Campanya de sensibilització intercultural a través d'un vídeo en el que cinc persones 
de perfils diferents donen la seva opinió sobre la interculturalitat i el que ells i elles 
poden aportar a la societat on es troben. El vídeo es difon durant la Setmana de la 
diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament, del 17 al 21 de maig, a través de 
les xarxes socials de totes les entitats de la REFAL. 
Entitat coordinadora: Foro Abraham para el diálego interreligioso e intercultural 
Entitats associades: Instituto de Asuntos Culturales de España (IACE), DRAMBLYS 
Social, Fundación CIDEAL, AIPC Pandora. 

 
17 de juny 

 Catalunya. Jornada “Marcant tendències. Refugi i migracions” 
Jornada de treball sobre refugi i migracions amb la participació d'un grup divers i 
multidisciplinari de 21 persones, representants de 7 entitats catalanes de la REFAL 
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amb els objectius d’aprendre sobre la base de l'experiència i els coneixements de les 
entitats membres de la xarxa; millorar el coneixement entre les mateixes entitats amb 
vista a futures col·laboracions; aprendre sobre el refugi i els reptes relacionats amb la 
migració sobre la base dels coneixements, experiències i trajectòria de cada entitat i 
analitzar la utilitat, replicabilitat i aprofitament de les accions que les organitzacions ja 
estan executant. 
Entitat coordinadora: Fundació Catalunya Voluntària 
Entitats associades: ArtiXoc, Associació Cultural per a la cooperació al 
desenvolupament Azahara, Irenia-Jocs de Pau, Associació Creart, Servei Civil 
Internacional de Catalunya, Mescladís 
 
Febrer - juny 
Andalusia. “Hablando de ODS desde la REFAL-Andalucía” 
Disseminació dels ODS, i molt en particular aquells prioritaris per a la Fundació Anna 
Lindh com són la fi de la pobresa (ODS1); la igualtat de gènere (ODS 5) i la reducció 
de les Desigualtats (ODS 10) a través d'una intensa campanya en xarxes socials -
notícies, petits vídeos, entrevistes, tiktok...-, dels membres de les associacions 
participants i d'altres voluntaris que es recopilen en un vídeo. 
Entitat coordinadora: Asociación de Innovación, Formación y Ocupación pera el 
Desarrollo Sostenible (AIFED), Granada. 
Entitats sòcies: Asociación Juvenil Inter (Cadis), Asociación Azarquiel (Sevilla), 
Fundación Sevilla Acoge (Sevilla), Asociación Incide (Màlaga). 

 
Gener - juny 
València. Projecte JUVENEYE  
Preselecció de fins a 30 propostes d'estudiants d'últim curs o titulats/des de la 
Universitat de València interessats en emprendre als sectors cultural i de l’economia 
social i que volen participar al Programa Erasmus per a Joves Emprenedors (EYE) 
gestionat per INSOMNIA, Organització Intermediària del programa EYE. Els autors de 
les dues millors propostes preseleccionades viatgen fora d'Espanya per a realitzar una 
estada amb dos emprenedors experimentats d'acollida. 
Entitat coordinadora: Fundació General de la Universitat de València 
Entitats associades: Jovesolides, Fundació ACM, Mostra Viva del Mediterrani, 
Iniciatives de Futur per a una Europa social (IFESCOOP), Euroimpulse Network 

Programa “¡Nos movemos! ¡Participamos!”  
La IV edició del programa de l’IEMed per al foment dels intercanvis 
professionals continua promovent la mobilitat i participació dels 
membres de la Xarxa Espanyola de la FAL en activitats 
organitzades per altres entitats de la Xarxa. L'objectiu d'aquest 
programa és fomentar la col·laboració i el coneixement mutu entre 
els membres de la REFAL, facilitar l'intercanvi d'experiències i 
bones pràctiques i promoure la cohesió de la xarxa. Les temàtiques 
de les propostes escollides contemplen la missió i objectius de la 
FAL.  

 
Accions: 

 
Barcelona, 17 - 19 de setembre 
Saberes migrantes – Mural/Local 
Organitza: Jiser Reflexions Mediterrànies, Barcelona. Entitats convidades: Azimut, 
Sevilla. Càtedra UNESCO per al Diàleg Intercultural – URV, Tarragona 
Jiser organitza la cinquena edició de Mural/Local, una proposta que planteja una 
intervenció mural específica, situada a la Cooperativa d'Habitatges Bac de Roda a 
Barcelona, acompanyada d'un programa públic que connecta la creació artística, el 
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context de barri i les diferents realitats que tenen lloc a la regió mediterrània. Aquest 
any, Mural/Local es duu a terme en el marc del projecte Saberes migrantes. 
 
València, 1 d’octubre 
Aplec de dansa del Mediterrani 2021  
Organitza: Mostra Viva del Mediterrani. Entitat convidada: Asociación 
MeetShareDance  
L’Aplec de dansa del Mediterrani incorpora propostes innovadores i accessibles a tot 
tipus d’espectadors perquè gaudeixin de la dansa i l’expressió corporal de les diferents 
cultures mediterrànies. S'estructura en tres eixos fonamentals: Mediterrani a escena, 
Mar de dansa i tallers/residència oberts a ballarins/es en formació. L’Aplec s’organitza 
en el marc de la Mostra Viva del Mediterrani 2021. 
 
València, del 27 de setembre al 12 d’octubre 
Exposició col·lectiva “Residencias creativas, resistencias cotidianas”  
Organitza: Mostra Viva del Mediterrani. Entitat convidada: Jiser Reflexions 
Mediterrànies  
També en el marc de la Mostra Viva del Mediterrani 2021, aquesta exposició vol donar 
visibilitat a la creació contemporània al Magrib, mitjançant una selecció d'obres creades 
en el marc del programa de residències que organitza l'associació Jiser des de fa més 
de 10 anys entre les ciutats de Barcelona, Tunísia i Alger, promovent l'ús de l'art com a 
eina de transformació social a l'espai mediterrani. 

 

Marató Virtual de la Fundació Anna Lindh 
Lloc: en línia  
Data: 14 i 15 de juny 
Col·laboració amb: FAL 
La Xarxa Espanyola de la FAL presenta les seves entitats i 
projectes, concretament el programa “Educar en la diversitat” i el 
programa “Un mar de paraules”, en el decurs d’aquesta iniciativa 
telemàtica que dóna veu a les diferents xarxes nacionals dels 
països euromediterranis i que és pren el relleu del Fòrum Anna 
Lindh de 2020 previst a Croàcia i cancel·lat degut a la pandèmia per 
COVID-19. 
 

Sessions: 
 
14 de juny 
“Educating in Diversity and Citizenship” 
Ponents: Léa Bailly, Servei Civil Internacional. Marine Fournier, Fundación ACM. 
María José García, CEAR. Lisa Hamou, Fundación Euroárabe. Valentina 
Laferrara, Observatori Blanquerna – URL. Immaculada Llort, Irènia, Jocs de Pau. 
Luisa López, Solidaridad Internacional Andalucía. Àgia Luna, Artixoc. Javier 
Morales, Amigos de Europa. Javier Poleo, INCIDE. Monika Požek, 
MeetShareDance. Maria Àngels Roque, IEMed. Amaia San Cristóbal, Dramblys. 
Carina Soriano, IEMed. Maria Magdalena Tortella, Fons Mallorquí de Cooperació. 

 
15 de juny 
“A Sea of Words (SoW) with Climate Change and Sustainability in the 
Mediterranean” 
Ponents: Peter Berna, IEMed. Bartlomiej Juszczak, 1r premi SoW 2019 i jurat 
SoW 2020. Marwa Melhem, 3r premi SoW 2020. Jonathan Ezio Olandi, 1r premi 
SoW 2020. Anja Tomljenović, 2n premi SoW 2020. 
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Projecte “Intercultural dialogue to combat hate speech” 
L'objectiu d'aquest projecte en el que participa l’IEMed, és conscienciar els 
joves sobre la importància de combatre el discurs de l'odi i l'extremisme, 
contribuint a crear societats més tolerants i promovent una cultura de 
tolerància, diàleg i solidaritat allunyada de concepcions errònies, prejudicis i 
estereotips entre la joventut de tota la conca mediterrània. 
Consorci: Partners for Transparency, Egipte. Our Common Future, Luxemburg. Les 
Nouveaux Disparus, Bèlgica. IEMed, Espanya. Bernu Forums, Letònia. 
 

Accions:  
 
Del 3 al 5 de febrer, en línia 
Curs "Concept of hate speech and the role of the Intercultural dialogue in combat 
hate speech and Extremism" 
 
Febrer – juliol, en línia 
Campanya de sensibilització  
 
27 de maig, IEMed, Barcelona 
Workshop “Combating Hate Speech”  

 
Del 10 al 12 de juliol, El Caire 
Fòrum Internacional d'aprenentatge i intercanvi de bones pràctiques  

 
Projecte “Interculturalité et Crise - COVID19” 
L’IEMed forma part del consorci d’aquest projecte amb l’objectiu de promoure 
el diàleg intercultural i una millor comprensió als països mediterranis a través 
de la música, el canvi social i la comunicació. 
Consorci: We Love Sousse, Tunísia. IEMed, Espanya. Forum Femmes Méditerranée, 
França. NGO Mondo, Estònia. Hellenic Foundation for Culture, Grècia. House of Europe in 
Rhodes, Grècia. Agir ensemble, Marroc. Librairie Vents Du Sud, Mauritània. Jerusalem 
Center for Women, Palestina.  

 
Accions: 

 
18 de maig, Institut Les Aimerigues, Terrassa  
Taller de música per a joves a càrrec de Imad Amrah  
 
Del 14 al 17 de juliol, Susa 
Euro-Arab Youth Forum 2021. Interculturality and COVID-19 Crisis in the Euro-
Med Regions  
 
Participació en la guia Art and Resistance: alternative practices to face the crisis 
in the EuroMed region 
Bones pràctiques de la REFAL recollides a la Guia: 
• Hi havia una vegada. Videohistòries de joves en situació de vulnerabilitat durant el 

confinament. Organitza: Artixoc 
• RavMed. Residència artística virtual per a joves mediterranis. Organitzen: CREI, 

FACM 
• Antígona 2.0. Méditerranée. Taller de teatre de promoció del diàleg intercultural 

per a joves mediterranis. Organitza: FACM 
• Restore. Projecte per al reconeixement i normalització a nivell europeu de la figura 

de l'Operador o Animador de Teatre Social com a professional per fer front al Risc 
d'Exclusió social. Organitza: Magenta 
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Projecte “Quo vadis – Civil society in the Euromed” 
Data: de març a setembre  
Consorci: Fundació Nacional per al Desenvolupament de la Societat Civil, Croàcia. Casa 
d'Europa a Rodes, Grècia. Centre d'Estudis Internacionals i Europeus, Universitat Kadir Has, 
Turquia. Centre d'Educació, Recerca, Acció Fotoessa PC, Grècia. IEMed, Espanya. National 
Foundation for Civil Society Development, Croàcia. Centre for International & European 
Studies, Kadir Has University (CIES), Turquia. Fotoessa, Grècia. House of Europe in Rhodes, 
Grècia. 
L’IEMed és membre d’aquest projecte per a contribuir a una millor comprensió 
de les necessitats, desafiaments, fortaleses i debilitats de la societat civil 
euromediterrània, analitzar de manera col·lectiva i inclusiva el nou entorn 
emergent i produir recomanacions polítiques per ajudar a enfortir el paper i 
apoderament eficaç de la societat civil en l’actual context de pandèmia.  

 
Accions: 
 
Quo Vadis Euro-Med Civil Society Survey 
Realitzada durant els mesos de març i abril, els seus resultats preliminar es presenten 
durant la reunió de la Xarxa Nacional Turca de la FAL a Ankara el 23 de juny. Els 
resultats finals es presenten al fòrum internacional específic celebrat a Atenes el 13 de 
setembre. 
 
Euro-Mediterranean Civil Society Dialogues 
• 27 d’abril. Euro-Med Civil Society at 25 
• 5 de maig. COVID-19 and Euro-Med Civil Society  
• 11 de maig. The cultural dimension in the Euro-Med region 
• 19 de maig. The role of youth and women in Euro-Med civil society 
• 26 de maig. Euro-Med civil society and the 17 SDGs 

 

Programa "Educar en la Diversitat"  
Projecte "Educar en la Diversidad. Construyendo ciutadania” 
Consorci: IEMed, Espanya. Agir Ensemble pour l'Education, le Développement et 
l'Interculturel, Marroc. La Compagnie des Nouveaux Disparus, Bèlgica.  
Aquest projecte, adjudicat al 2020 al consorci liderat per l’IEMed, és una 
iniciativa pilot entre tres xarxes nacionals de la FAL, que desplega la seva 
acció sobre la base de tres pilars fonamentals de les nostres societats -
joventut, educació i creació artística- per a una ciutadania responsable i 
empàtica. L’objectiu és fomentar l’intercanvi de coneixements i cooperació en 
xarxa entre membres de les xarxes participants mitjançant nou tallers educatius 
artístics adreçats a joves d’entre 14 i 16 anys i als seus professors i monitors, 
que ajudin a promoure la diversitat cultural a escoles i/o centres de lleure 
educatiu. La promoció de la diversitat, la igualtat i la coresponsabilitat serà el fil 
conductor de les activitats, que culminaran amb la producció d’un format 
itinerant i una publicació per exposar les lliçons apreses en el marc dels tallers. 

 
Projectes de la Xarxa Espanyola 
 

· “Influencers de la Interculturalidad”. AIFED, Granada 
· “Dale la espalda a la Violencia”. Artixoc, Barcelona 
· “Raíces emocionales”. Amigos de Europa, Còrdova 

 
Projectes de la Xarxa Belga 
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· “Du terrain à la scène”. Voyageurs sans bagage 
· “Ma vie en scène”. Ras el Hanout 

 
Projectes de la Xarxa Marroquina 
 

· “Mooc Med Educación”. Fundación Alianza, Assotiation Jadour, Sidi Ifni 
Debates Club  

· “Art citoyen”. Association Nahda, Association Initiative et Développement, 
Association Argania 

· “Lire, jouer, chanter et dessiner diversité et égalité”. Association du 
Troisième Millénaire, Forum Associatif de Martil, Institut de Belles Arts de 
Tetuan 

 
Safi, de l’1 al 4 de juliol 
Forum international d’aprentissage de partage   

Projecte "Construir ciudadania a les aules"  
En col·laboració amb la Secretaria d'Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l'IEMed llança la IV 
edició d’aquesta convocatòria oberta a les entitats catalanes de la 
REFAL per a la realització d’accions  adreçades a alumnes de 
secundària i que incluen activitats culturals, tallers de sensibilització 
i formacions en educació ciutadana, entre d’altres iniciatives. 
L’objectiu és que aquestes accions contribueixin a aconseguir 
societats més inclusives, promovent la diversitat, la lluita contra els 
estereotips, el racisme, la xenofòbia i les ideologies d’odi, a la 
vegada que permetin portar als alumnes a una reflexió intercultural 
basada en aspectes creatius i d’interacció que reforcin la 
convivència i la cohesió social. 
 
Tallers: "Art i creativitats 1” i "Art i creativitats 2”, organitza: Associació Creart. “Basket 
Beat 1” i “Basket Beat 2”, organitza: Basket Beat. “Jocs de Rol i simulació per conèixer-
nos en la diversitat”, organitza: IRÈNIA, Jocs de pau. “Xarxes Socials, influencers i 
perspectiva de gènere”, organitza: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. 
Taller de Rap, organitza: Artixoc. Taller de circ, organitza: Bicicomic. “Unfollow a les 
violencies masclistes”, organitza: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
“Fake news”, organitza: Nexes Interculturals. “Taller Taula”, organitza: Jiser. 
 
Instituts participants: Badalona: INS Enric Borràs, INS Pau Casals, INS Pineda, INS Barres i 
Ones, INS Betulo. Granollers: INS Escola Municipal del Treball, INS Carles Vallbona, INS 
Celestí Bellera, INS Antoni Cumella, INS Marta Estrada. L’Hospitalet de Llobregat: INS 
Pedraforca, INS Eduard Fonserè, INS Margarida Xirgu Barrero, INS Rubió i Ors. Sabadell: INS 
Ribot i Serra, INS Jonqueres. Sant Adrià de Besòs: INS Sant Adrià de Besòs. Terrassa: INS 
Ègara, INS Cavall Bernat, INS Nicolau Copèrnic, INS Les Aimerigues. 

Projecte Vibrart ERA 
Lloc: Institut Cap Norfeu, Roses 
Data: gener-juny 
Col·laboració amb: Associació Azahara, Observatori Blanquerna y Fons de Solidaritat i 
Cooperació Mallorquí 
Aquest projecte d’art i acció social finançat per l’IEMed consisteix 
en la realització de tallers de coeducació amb tècniques artístiques 
d’expressió corporal i fotografia per a millorar la convivència i la 
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cohesió social entre un grup d’uns cent joves d’entre 15 i 16 anys a 
partir de la reflexió i deconstrucció de les normes dominants de 
gènere, treballant la prevenció de la violencia y el respecte per les 
identitats diverses. Una exposició fotogràfica itinerant als mesos de 
maig i juny a Roses i a Palma de Mallorca recull les vivències i 
aprenentatges dels joves al llarg dels quatre mesos de durada 
d’aquest projecte. 

Casal d’estiu "Identitats diverses: passat, present i futur" 
Lloc: Federació Obrera (FEDE), Molins de Rei 
Data: del 12 al 16 de juliol 
Col·laboració amb: Irènia Jocs de Pau, Ajuntament de Molins de Rei, CREART, GRITIM-UPF. 
Aquest projecte finançat per la REFAL amb vuit menors immigrants 
no acompanyats del Marroc, Senegal i Gàmbia i educadors del 
centre Can Santoi de Molins de Rei, utilitza pedagogies interactives 
i participatives, basades en jocs teatrals i activitats d'arts visuals i 
escèniques per abordar la qüestió de la identitat a través de tres 
blocs temàtics: el passat -d'on venim; quines són les nostres 
identitats donades pel naixement, la joventut, la família, la ubicació-; 
el present -quines cares i identitats presentem a les nostres 
societats i contextos i com reflecteixen el que som; i el futur -quines 
són les nostres visions del futur i les identitats que esperem tenir-. 
 

Programa “Un Mar de Paraules. La Veu dels Joves” 
XIV Concurs internacional de relats i contes Un mar de 
paraules: “Youth and mobility. Towards a Euro-Mediterranean 
citizenship”   
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Convocatòria: Del 14 de maig al 25 de juny. Entrega de premis i programa cultural: del 30 
de novembre a l’1 de desembre  
En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL, AECID, 
Museu Marítim de Barcelona 
Els moviments migratoris han estat una constant a la conca 
mediterrània que ha forjat les societats que actualment compartim. 
Gràcies als fluxos de persones, les diferències poden esdevenir una 
autèntica riquesa per crear i construir un futur de pau i estabilitat. 
Des de la seva creació l’any 2008 a iniciativa de l’IEMed, “Un Mar 
de Paraules” dóna veu als jóves euromediterranis per a potenciar el 
debat al voltant de reptes comuns i valors compartits a partir de la 
creativitat literària i prenent en cada edició un tema d’actualitat. La 
present edició del concurs convida a joves de 18 a 30 anys a 
reflexionar sobre el concepte de mobilitat, entesa com a fenomen 
que ens permet apropar-nos i conèixer la diversitat social i cultural i 
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la riquesa de les dues ribes. Les obres seleccionades es publiquen 
en la seva versió original -qualsevol llengua oficial dels 43 països 
euromediterranis- i traduïdes a l’anglès en una antologia en format 
digital disponible al web de l’IEMed. Els autors de les obres 
guanyadores d’aquesta edició i de l’anterior de 2020, “Els joves 
davant el canvi climàtic al Mediterrani i l'Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible”, participen en l’acte d’entrega de 
premis i en un programa d’activitats culturals a Barcelona al mes de 
novembre.  
 
Membres del jurat internacional: Elisabetta Bartuli, catedràtica d’estudis àrabs, Universitat 
Ca 'Foscari, Venècia; traductora i editora, Itàlia. Jamila Hassoune, Bibliotecària i activista 
organitzadora de caravanes de lectura a zones rurals, Marroc. Jonatan Ezio Olandi, escriptor 
guanyador de l’edició 2020 d’Un Mar de Paraules. Itàlia. Pere-Antoni Pons, escriptor i 
periodista, col·laborador a la secció cultural de diversos mitjans, Espanya.  
 
Guanyadors (2020): Shatt El Salam District, Wennes Ben Naya, Tunísia. Out of sight, out of 
mind, Joanna Broniewska, Polònia. The Riverman, Abdullah Adel Ali Mansour Darwiah, 
Egipte. I do not forget, Marios Diakourtis, Xipre. Life After Death, Marwa Melhem, Síria (3r 
premi). The Silence of the mountain peaks. Jonathan Ezio Olandi, Itàlia (1r premi).  It all used 
to be diferent Karlo Roginek, Croàcia. Look at the voices, Anja Tomljenović, Croàcia (2n 
premi). Ascension, Anne Rospabé, França. The Chronicle of exacerbating Gaia, Maia Zennie, 
Líban.  
 
Guanyadors (2021): A Bedouin in Europe, Mohamed Ben Mbarek, Marroc (2n premi). A 
Conversation at the Airport, Ahmed O. Benomran, Líbia. “Gracias” My Friend, Alara Tugce 
Egesoy, Turquia. I Trust You, Patricia Jimeno, Espanya. Out of Tune, Hala Kabalan, Síria (1r 
premi). Border Houses, Miroslava Kulkova, Eslovàquia. Until the next wave, George 
Gerosimos Mantziokas, Grècia. Letters Unwritten, Mahmoud Jamal Ahmed Mikdadi, 
Jordània (3r premi). Grandma and the Sea, Jana Adel Slika, Líban. Their Voices I Hear, 
Kristina Stankova, Bulgària.  
 
 

Programa cultural 
 

Museu Marítim de Barcelona, 30 de novembre 
Acte de lliurament de diplomes  
Parlaments: Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de 
la Generalitat de Catalunya. Pere Antoni Pons, escriptor i periodista; membre del jurat 
del concurs. Josep Ferré, director executiu, Fundació Anna Lindh, Alexandria. Senén 
Florensa, president executiu, IEMed. Enric Garcia, director general Museu Maritim de 
Barcelona. 
 
Diàleg “El compromís dels joves per transformar la Mediterrània”  
Debat entre les guanyadores de les dues darreres edicions del certamen amb la 
periodista Eva Pineda sobre el paper dels joves davant el canvi climàtic a la 
Mediterrània i l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i davant l’augment de 
la mobilitat a la regió i la perspectiva d’una ciutadania euromediterrània. 
Participants: Hala Kabalan, guanyadora d’Un Mar de Paraules 2021, Síria. Eva 
Pineda, periodista de la secció d’Internacional de Catalunya Ràdio; exdirectora del 
programa Mapamundi. Anja Tomljenović, segon premi d’Un Mar de Paraules 2020, 
Croàcia. 
 
Recorregut musical per la Mediterrània 
Intèrprets: Safi Alhafez, oud. Georgi Dimitrov, qanun. Míriam Encinas, multi-
instrumentista, Carola Ortiz, veu i percussions.  
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1 de desembre, Sala Beckett 
Debat Internacional entre els joves moderat per l’escriptor i periodista Pere 
Antoni Pons. 
Taller/Performance a càrrec del dramaturg Oriol Morales 

 
2 de desembre  
Visita guiada a la Barcelona Modernista  

Cicle de debats “La veu dels joves” 
El coneixement i l’intercanvi d’experiències i idees tenen un impacte 
positiu en la conformació de les percepcions mútues i permeten 
superar barreres. Sota aquesta convicció aquest cicle de la Xarxa 
Espanyola de la FAL vol esdevenir una plataforma que doni veu als 
joves per a intercanviar els seus punts de vista en un seguit de 
temes que els hi afecten i interessen. També per a establir canals 
de comunicació i col·laboració en la posada en marxa de projectes i 
iniciatives. 
 

Debats: 
 
26 de maig. Radio Yes Europe, Madrid 
Radio Yes Europe: el futuro de la Sociedad civil y las tendencias interculturales 
Organitza: Associació Building Bridges 
 
29 de maig. La Cristalera, Miraflores de la Sierra, Madrid 
En movimiento frente al cambio, nuestro futuro en juego 
Organitza: Fundació Yehudi Menuhin 
 
30 de juny. Casa de Los Mora, Lucena  
La sociedad que queremos después de la pandemia. Planteamientos presentes 
para un futuro mejor 
Organitza: Asociación Amigos de Europa 

 
4 de juny, en línia 
¿Hablamos o qué? 
Organitza: Associació AJ Inter 
 
8 de juny, Centro de Innovación Social La Noria, Málaga 
Transforma con tu voz 
Organitza: INCIDE 

Jornada “El Hilo Oculto. Celebrando la lengua árabe, el viaje 
migratorio y la identidad diversa a través de la poesía, el arte y 
la música” 
En el marc dels Dies Internacionals del Migrant i de la Llengua Àrab  
Lloc: Casa Elizalde 
Data: 18 de desembre 
Col·laboració amb: Associació Kudwa, Casa Elizalde 
El 18 de desembre és la data proclamada per l’Assemblea General 
de Nacions Unides per a la commemoració del Dia del Migrant i 
també és la data fixada pel Consell Executiu de la Unesco per a la 
celebració del Dia de la Llengua Àrab, recordant la resolució de 
l’Assemblea General de la ONU de 1973 declarant l’àrab idioma 
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oficial de Nacions Unides. L’IEMed vol sumar-se a aquesta 
efemèride amb l’organització d’una jornada que inclou la projecció 
de Somos Sha’b, documental de Taym Lahham sobre els migrants 
araboparlants a Barcelona i una lectura de poemes de Qays 
Wassouf, Abdullah Abo Allaban i Nesrine Khoury acompanyada de 
música al llaüt de Ayham Omran i el concert del grup Athrodeel, 
integrat per Aseel Massoud, Ahmad Diab i Ayham Omran. 
Ponents: Razan Ismail, fundadora, Associació Kudwa. Maria Àngels Roque, directora de 
l’Àrea de Cultura, Gènere i Societat Civil, IEMed. Carina Soriano, assessora tècnica de 
Cultura i Societat Civil, IEMed. Representant Ajuntament 

 

Programa d’Igualtat de Gènere  
Xarxa Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) 
L’IEMed gestiona el Secretariat de la Fundació de Dones Euromediterrànies 
(FFEM), entitat que treballa en xarxa per influir en les polítiques publiques 
donant a conèixer i promovent l’acció que es porta a terme a nivell local a 
l’espai euromediterrani en matèria de promoció de la igualtat de gènere per a 
posar-la a l’abast de les entitats de la societat civil, el món acadèmic, els 
governs i altres organitzacions actives en aquest àmbit. Mitjançant la 
mobilització i l’acompanyament d’actors, així com l’anàlisi i difusió d’informació, 
la FFEM promou societats mediterrànies on dones i homes puguin exercir els 
seus drets en igualtat de condicions.  
 

Accions 
 
Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) 
Lloc: en línia  
Dates: 28 de juny, 30 de setembre i 13 d’octubre 
Les reunions de  patrones de la FFEM, que coordina l’IEMed des la seva  creació, 
avalua l’impacte de la pandèmia per Covid-19 en l’activitat de la fundació i analitza 
l’execució de les línies de treball i activitats de 2021, adaptades a la nova situació 
sanitària a més a més de estudiar les noves fonts de finançament per a futures 
iniciatives. 
Patrones: Fouzia Assouli, Fédération de la Ligue démocratique des droits des 
femmes, (FLDDF), Marroc. Soukeina Bouraoui, Center of Arab Woman for Training 
and Research, (CAWTAR), Tunísia. Senén Florensa, president executiu, IEMed, 
Espanya. Esther Fouchier, Forum Femmes Méditerranée (FFM), França. Zohra 
Mezgueldi, Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les 
femmes (RUSEMEG), França. Nathalie Pilhes, Delegació Interministerial per a la 
Mediterrània (DiMed), França. Maria-Àngels Roque, IEMed, Espanya. 
 
Plataforma i butlletins de la Fundació Euromediterrània de les Dones 
El programa d'Igualtat de Gènere i l'equip de treball de la FFEM gestionen i dinamitzen 
els continguts del web i dels comptes en xarxes socials i editen dos butlletins 
mensuals: un dedicat a la difusió de les activitats i iniciatives dels membres de la xarxa, 
i l'altre centrat en la tasca de la Fundació i els seus socis fundadors, així com en el 
Centre de Documentació. Actualment, els dos butlletins s'envien a 4.224 subscriptors 
en 3 idiomes (1.345 en anglès, 1.971 en francès i 908 en àrab). 
 
Webinaris: 
 
9 de març  
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Fòrum d'igualtat de generacions: reunió de presentació  
1 de juny  
Reunió d'inici del 2GAP Mediterrani  
7 de maig  
Foment de la participació econòmica de les dones a la Mediterrània Occidental  

 
 

Col·laboració amb la iniciativa Wikigender  
Col·laboració amb: OCDE 
 

Articles publicats al 2021: 
 
- Promoting the economic participation of women in the Western  

Mediterranean: the initiatives of three members of our network. Fundació 
de Dones Euromediterrànies (FFEM) 
 

- The political participation of Jordanian women at the local level. Fundació  
de Dones Euromediterrànies (FFEM) 
 

- The involvement of Palestinian women in political processes: An  
overview of the West Bank. Women’s Center for Legal Aid and Counseling 
(WCLAC)  

 
Recull de recursos “Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean 
Region: Resources and Information” 

Projecte “Voix de femmes” 
Data: gener-agost 
Consorci: Forum Femmes Mediterranée, França. Association Agir Ensemble, Marroc. 
Association Djazairouna des familles victimes du terrorisme Islamiste, Algèria. We love sousse, 
Tunísia. IEMed, Espanya. 
L’IEMed és membre del consorci d’aquest projecte que vol combinar les 
tradicions culturals dels països de la Mediterrània per a millorar el coneixement 
i les habilitats interculturals de les dones establint una col·laboració interactiva 
entre diferents disciplines. 
 

Accions: 
 

Exposició “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of 
the Euro-Mediterranean Space" 
Llocs i dates: A Barcelona, del 18 de març al 6 d’abril a la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison.  
 
Seminari “Communiquer l’interculturalité de la Méditerranée en termes de genre” 
Lloc: IEMed / virtual  
Data: 18 de març 
l’IEMed organitza un seminari per reflexionar sobre les diferents formes en què es 
comunica la diversitat mediterrània en termes de gènere a partir de dos eixos temàtics: 
la interculturalitat en l’art com a element afavoridor de la igualtat de gènere i eines per 
combatre el sexisme i fomentar la interculturalitat. 
Ponents: Esther Fouchier, presidenta, Forum Femmes Méditerranée, Marsella. 
Meritxell Joan, coordinadora del Programa de Gènere, IEMed, Barcelona. Alícia 
Olivier, periodista especialitzada en temes de gènere. M. Àngels Roque, directora de 
l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed, Barcelona.  
 
Taller d’Escriptura Creativa 
Lloc: IEMed, Barcelona 
Data: 17 de juny  
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Taller adreçat a dones vinculades a diferents associacions de Barcelona que treballen 
en l’àmbit de la igualtat de gènere i els col·lectius migrants.  
Formadora: Salwa el-Gharbi, presidenta de Tamettut - Associació de Dones 
Amaziges per la Cultura i el Desenvolupament; vocal de la Comissió Permanent del 
Consell Social de la Llengua Catalana 
 
Kit contra el sexisme  
Producció en castellà i català durant 2021 d’un recull de recursos contra els 
comportaments i actituds masclistes que serà distribuït durant 2022 en centres 
educatius en el marc de l’organització de tallers per a joves i treballadores socials. 

Exposició "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la 
Mediterrània"  
Llocs i dates: A Barcelona, del 8 de gener al 26 de febrer al Casal de Barri Espai Antoni Miró 
Peris.  
Les il·lustracions guanyadores i finalistes del concurs “Drawing 4 
Equality” s’exhibeixen en aquesta exposició promoguda per l’IEMed 
i la Fundació de Dones de la Mediterrània. Més de 200 obres 
d’artistes amateurs i professionals procedents de 30 països van 
participar a la convocatòria. Aquesta mostra recull les 20 peces 
millor valorades, que il·lustren la necessitat d’enderrocar les 
barreres de gènere construïdes per la societat al llarg dels segles i 
uneixen art i feminisme de manera poderosa i inspiradora. 

Exposició “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats 
mediterrànies” 
Llocs i dates: A La Vall d’en Bas, del 27 de febrer al 30 d’abril al Centre de Cultura i Natura 
Can Trona.  
Aquesta exposició és el resultat del concurs fotogràfic “Dones 
excepcionals: trencant estereotips de gènere a la regió 
euromediterrània” llançat per la FFEM el 2017, amb motiu del Dia 
Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Les 
deu peces que l’integren mostren a dones generalment invisibles i 
poc conegudes tot i que s'atreveixen a trencar les regles imposades 
per estructures patriarcals en àmbits diversos. El punt comú de les 
obres és ressaltar dones inspiradores que promouen valors no 
discriminatoris i igualitaris en el seu entorn. Les seves històries 
individuals són d'abast universal i un reflex de les nostres societats.  

Exposició “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the 
Transformations of the Euro-Mediterranean Space" 
Llocs i dates: A Barcelona, del 18 de març al 6 d’abril a la Biblioteca Francesca Bonnemaison 
en el marc del projecte de la FAL “Voix de Femmes”; i del 20 al 30 de novembre a la Biblioteca 
Barceloneta - La Fraternitat. A Marsella, de l’1 al 17 d’octubre al Centre Velter. 
Col·laboració amb: del Forum Femmes Méditerranée, Associació Djaizairouna, Agir pour la 
Citoyenneté, We Love Sousse, Biblioteca Francesca Bonnemaison, Biblioteca Barceloneta - La 
Fraternitat 
Mitjançant el llenguatge artístic del collage aquesta exposició 
resultant del certamen convocat a finals de 2020 en el marc del 
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projecte “Voix de Femmes” finançat per la FAL, convida a revisar la 
complexitat de la igualtat de gènere en l’actualitat i a imaginar 
escenaris i estratègies alternatives per superar les dificultats 
accentuades per una pandèmia que ha incrementat les disparitats 
de gènere, els rols preconcebuts, les dificultats de les treballadores 
amb tasques no remunerades, les obligacions familiars desiguals i 
la violència de gènere en un context de confinament.  

Jornada “Comunicar la Mediterrània amb una perspectiva de 
gènere”   
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Lloc: IEMed, Barcelona 
Data: 4 i 5 de novembre 
Col·laboració amb: Xarxa Europea de Dones Periodistes 
Aquesta jornada vol incidir en la construcció d'una agenda pròpia 
que tingui com a eix central la visibilitat de les dones i el seu treball 
en la construcció d'una societat més justa, equitativa i sostenible. 
Les sessions contrasten visions sobre el paper de les dones com a 
agents de canvi i transformació a la Mediterrània per reforçar el 
diàleg social a favor dels drets humans, visibilitzar els moviments en 
defensa de la pau i sensibilitzar sobre la gravetat de la crisi 
migratòria 10 anys després de les revoltes socials al món àrab així 
com conscienciar sobre la imminència dels efectes del canvi 
climàtic en una Mediterrània ja anomenada “zona zero” de la crisi 
climàtica i sobre la importància d’acomplir amb els ODS i l’Agenda 
2030. La trobada realitza també una revisió de la situació 
professional de les periodistes a la regió en el context dels models 
periodístics contemporanis marcats per les TIC o la pandèmia de la 
COVID-19 i de les bones pràctiques existents en matèria de 
comunicació no sexista i em xarxa.  
Ponents: Lynda Abbou, periodista de Radio M, Algèria. Victòria Alsina i Burgués, consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Nariman El Chamaa, periodista 
i presidenta de l’ONG Donia per al Desenvolupament Sostenible, Líban. Zoubaida El Fathi, 
periodista de Ràdio i TV SNRT, Marroc. Lola Fernández, directora de comunicació de la 
Fundación Euroárabe (FUNDEA). Senén Florensa, president, executiu, IEMed. Cristina 
Fraga, codirectora, Ameco Press. Carme Gual, directora de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD). Tona Gusi, directora de La Independent. Hayam Kamel, 
productora de la TV 218News, Líbia. Alaa Karajeh, periodista de la Ràdio y TV de Palestina. 
Burcu Karakaş, corresponsal de Deutsche Welle a Turquia. Zuliana Lainez, vicepresidenta de 
la Federació Internacional de Periodistes (FIP). Cristina Mas, periodista del Diari Ara. Patricia 
Mayorga, presidenta de l’Associació Mundial de Dones Periodistes i Escriptores (AMMPE). 
Asma Fatma Moatamri, periodista i activista feminista, Tunísia. Joan Maria Morros, degà del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Alícia Oliver, coordinadora de la Xarxa Europea de 
Dones Periodistes. Marta Ortiz, codirectora, Ameco Press. Miquel Rodríguez, comissionat de 
l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona. Rosa Mª Rodríguez Quintanilla, coordinadora 
de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG). Jenny Rönngren, 
editora de Feministiskt Perspektiv, Suècia. Maria-Àngels Roque, directora de l’àrea de 
Cultura, Gènere i Societat Civil, IEMed. Marina Rossell, cantautora. Borka Rudić, secretària 
general de l’Associació de Periodistes de Bòsnia-Herzegovina. Pilar Sampietro, periodista de 
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RNE-Ràdio4. Laia Serra, secretària d’Igualtat del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC). 
Jordi Solé, Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu (Els Verds-ALE). Sahar Talaat, 
professora de la Universitat Future, Egipte. Teresa Velázquez, professora, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes, Generalitat de 
Catalunya. Beatriz Villarejo, editora, Diario Feminista. Dionysia Vovou, comunicadora i 
activista feminista, Grècia.  

Conferència de llançament del projecte “advanCing youth and 
women sociaL inclUSion in The MEditerRanean” (CLUSTER)  
Lloc: En línia 
Data: 16 de novembre  
Col·laboració amb: Associazione ARCES, Itàlia. PetraPatrimonia, França. Cambra de Comerç 
i Indústria, Xipre. National Agriculture Research Center, Jordània. Business Development 
Center, Jordània. Business Women Forum, Palestina. Agència General per al 
Desenvolupament Regional, Tunísia. 
L’acte de llançament del projecte CLUSTER que lidera l’IEMed amb 
finançament del programa ENI CBC Med de la Comissió Europea 
amb l’objectiu de de crear un entorn favorable a la creació 
d’esquemes de treball per a dones i joves, es planteja com un fòrum 
inicial de diàleg i intercanvi entre actors i decisors que treballen 
activament en l’àmbit de l’ocupació. La trobada marca així l’inici 
dels treballs del projecte en dues línies fonamentals, l’anàlisi de 
l’impacte de la pandèmia per COVID-19 en el mercat laboral juvenil 
i femení com a factor addicional a les ja existents disparitats per raó 
de gènere i l’aportació d’estratègies per abordar el desajust entre la 
demanda i l'oferta de treball entre dones i joves que no es troben 
integrats ni en el mercat laboral ni en els esquemes formatius dels 
diferents països mediterranis, mitjançant sectors d'economia 
sostenible. 
Ponents: Roger Albinyana, director gerent, IEMed, Barcelona. Rym Ayadi, fundadora i 
presidenta, Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Barcelona. Anna 
Dorangricchia, experta en Apoderament de les Dones i Igualtat de Gènere, Unió per la 
Mediterrània, Barcelona. Hamzah Dudin, assistent del Ministre de Joventut de Jordània, 
Amman. Rodérick Egal, president, Innovació i  Economia Social a la Mediterrània (IesMed), 
Barcelona. Gaëlle Ferrant, economista i especialista en Gènere, Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), París. Senén Florensa, president 
executiu, IEMed, Barcelona. Mounir Ghribi, director de Cooperació Internacional, 
Comunicació, Desenvolupament d’Habilitats i Promoció de la Recerca, Institut Nacional 
d’Oceanografia i Geofísica Aplicada (OGS), Universitat de Trieste. Johannes Laepple, 
representant davant la Unió per la Mediterrània, Societat Alemanya per a la Cooperació 
Internacional (GIZ), Berlín. Karina Melkonian, gestora del projecte CLUSTER, IEMed, 
Barcelona. Cristina Mereuta, experta en Desenvolupament del Capital Humà i Coordinadora 
de Polítiques Actives del Mercat Laboral, Fundació Europea de Formació (ETF), Torí. Magali 
Outters, coordinadora de l’Àrea de Polítiques, Centre d’Activitat Regional pel Consum i la 
Producció Sostenible (SCP/RAC), Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient 
(PNUMA), Barcelona. Emmanuelle Roure, coordinadora de Veïnatge, Unitat de Relacions 
Internacionals, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió, Comissió Europea, 
Brussel·les. Alessandra Sensi, cap de Medi Ambient i Economia Blava, Secretaria de la Unió 
per la Mediterrània, Barcelona. Joumana Sweiss, responsable de programes ENI CBC Med - 
Antena per a la Mediterrània Occidental, València. Rania Tarazi, especialista en Gènere, 
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), Amman.  
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Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean 
Region: Resources and Information 
La Fundació de Dones Euromediterrànies posa a disposició del 
públic al seu web www.euromedwomen.foundation un complet 
recull de recursos en línia davant la pandèmia de COVID-19 i en 
relació amb els temes de gènere. Aquests continguts abasten, entre 
d’altres, iniciatives i campanyes de diferents organitzacions, articles, 
assajos, una selecció de notícies i reculls de premsa i informació 
sobre centres d’atenció i assessorament especialitzat als diferents 
països euromediterranis.  

Col·laboració amb la iniciativa Wikigender 
Col·laboració amb: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 
(OCDE)  
Des de finals de 2018, el Programa d’Igualtat de Gènere de l’IEMed 
i la Fundació de Dones Euromediterrànies publiquen cada mes un 
article a la plataforma Wikigender -www.wikigender.org-, inciativa en 
línia del Centre per al Desenvolupament de l’OCDE per a compartir 
recerques, dades i solucions per a promoure la igualtat de gènere i 
els drets de les dones. Aquestes contribucions mensuals parteixen 
de les recerques acadèmiques i sobre el terreny realitzades pel 
Programa i la Fundació en col·laboració amb socis locals dels 
països mediterranis.  

 
Articles publicats al 2021: 
 
The political participation of Jordanian women at the local level. Fundació de Dones 
Euromediterrànies (FFEM) 
The involvement of Palestinian women in political processes: An overview of the 
West Bank. Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC)  

 

Programa “Mediterrània creativa” 
Acte inaugural de les Jornades Gatzara. “Tot allò que 
compartim” 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 16 de març 
Col·laboració amb: Fundació Bayt al-Thaqafa 
Les Jornades Gatzara són un espai que s’obre a tota la ciutadania 
per donar a conèixer i posar en comú les pràctiques d’arrel 
arabomusulmana que gràcies a les migracions i als intercanvis, 
actualment sentim i vivim com a nostres. L’IEMed acull la 
conferència i taula rodona inaugurals d’aquest programa que inclou 
una ruta guiada per conèixer la Barcelona àrab, un seminari sobre 
gestió de la multiculturalitat i la competitivitat a l'empresa, tallers, 
concerts i cinefòrums.  

http://www.euromedwomen.foundation/
http://www.wikigender.org/
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Ponents: Pius Alibek, escriptor, gastrònom i lingüista d'origen iraquià. Dolors Bramon, 
professora emèrita de la Universitat de Barcelona especialitzada en món àrab. Josep Ferré, 
director general, IEMed. Khalid Ghali, membre del Comissionat d’Interculturalitat i Pluralisme 
Religiós, Ajuntament de Barcelona. Míriam Hatibi, consultora en comunicació, escriptora i 
activista. Daniel Ibarz, director de la Fundació Bayt al-Thaqafa. Natàlia Vila, periodista del 
Diari Ara. 

Conferència “Les défis interculturels et d'intégration dans 
l'espace méditerranéen” 
Lloc: IEMed/ en línia  
Data: 16 d’abril 
Col·laboració amb: Ministeri d'Europa i Afers Exteriors de França 
Conferència a càrrec de l’ambaixador Karim Amellal, delegat 
interministerial a la Mediterrània del Ministeri d'Europa i Afers 
Exteriors de França. Escriptor, professor a Sciences Po i 
emprenedor franco-algerià, Amellal (París, 1978) és autor de les 
novel·les Cités à comparaître (Stock, 2006), Bleu Blanc Noir 
(L'Aube, 2016) i Dernières heures avant l'aurore ( Regards croisés, 
2019), així com de l'assaig Discriminez-moi! Enquête sur nos 
inégalités (Flammarion, 2005).  

I Premis “El Temps de les Arts” 
Lloc: En línia  
Data: 20 de juny 
Col·laboració amb: Fundació Francesc Eiximenis 
L’IEMed dóna suport a la primera edició d’aquesta iniciativa que vol 
estimular la cultura d’innovació en els territoris de llengua catalana i 
reconèixer el talent de creadors i projectes realitzats en cinc àmbits 
artístics: Arts visuals, Arts escèniques, Música, Arquitectura i 
Patrimoni. Els Premis consten d’un total de cinc guardons, un per a 
cadascuna de les cinc modalitats. 

X Acadèmia i Festival Internacionals de Música Medieval i 
Renaixentista - Early Music Morella 2021 “Santa María” 
Lloc: diverses ubicacions, Morella  
Data: del 16 al 21 de juliol 
Col·laboració amb: Comes – Centre de Música Antiga i Barroca de la Comunitat Valenciana, 
Ajuntament de Morella, Diputació de Castelló 
Dufay, Obrecht, Ockeguem, Josquin, Gabrielli, Lasso, Guerrero, 
Palestrina o Victoria són interpretats per Capella de Ministrers, 
Patrizia Bovi, Pablo Márques, Marta Almajano, Claudio Astronio i 
Silke Gwendolyn Schulze, entre d’altres, a la X edició d’aquest 
prestigiós festival que revisita al paisatge sonor del Vell Continent 
abordant des de les primeres antífones marianes, seqüències o 
himnes fins a les Cantigas de Santa María, eix central d’enguany 
com a celebració del VIII Centenari del naixement d'Alfons X El Savi 
i l'Any Sant Xacobeo 2021.  
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XXII Mercat de Documentals Euromediterranis - MEDIMED 2021 
Lloc: en línia  
Data: del 4 al 8 d’octubre 
Col·laboració amb: Associació International de Productors Internacionals de la Mediterrània 
(APIMED), Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC), Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sitges. 
El Mercat de Documentals Euromediterranis (MEDIMED) té per 
objectiu principal posar en contacte productors independents i 
televisions i plataformes digitals internacionals per tal de facilitar 
l’intercanvi comercial i professional i a la vegada, promoure la 
coproducció audiovisual a la Unió Europea i als països del sud de la 
Mediterrània, facilitant el finançament i desenvolupament de nous 
projectes i programes documentals per a la televisió, cinema i 
plataformes. La present edició reuneix a més de 250 participants de 
42 països al llarg de més de 1.200 reunions one-on-one i 5 
presentacions i debats online a la secció Industry Talks i com en les 
edicions precedents és una oportunitat única per a la promoció i 
compra-venda de més de 350 produccions documentals que 
integren el seu catàleg. En aquest sentit, l’edició actual selecciona 
374 produccions de 2020 i 2021 -de 522 inscrites- a la Videoteca 
digital i com és habitual compta amb les seccions Pitching Forum, 
Speedy Pitch i Anti Pitch a més a més de l’entrega del Premi 
Ahmed Attia per el diàleg intercultural al millor documental que en 
aquesta ocasió recau en Radiograph of a Family, documental dirigit 
per la realitzadora iraniana Firouzeh Khosrovani.  
Comitè de Selecció: Madeleine Avramoussis, ARTE TV, França, Claudia Neuhauser, ORF 
TV, Àustria, Bilaal Hoosein, Al Jazeera English, Qatar. 

Khaled. Camí de refugi 
Llocs i dates: A Manresa, els dies 15 i 16 d’octubre al Refugi antiaeri La Renaixença, en el 
marc de la Fira Mediterrània 2021. A Olot, el 22 i 23 d’octubre, a l’Espai Bufadors en el marc 
del Festival Entranyes d’Olot. A Montornès del Vallès, del 2 al 7 de novembre al Teatre 
Margarida Xirgu en el marc de les Jornades de sensibilització sobre els refugiats de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. A Barcelona, del 16 al 18 de novembre al Teatre Eòlia, 
en el marc del Festival Loop 2021.  
Col·laboració amb: Neandertal Records 
Khaled és una instal·lació artística pluridisciplinar de Martí 
Sancliment sobre la crisi migratòria que parteix de l’experiència i el 
testimoni de set artistes migrants i refugiats de diversos països que 
narren els seus propis camins de refugi des de llenguatges artístics 
diferents. La instal·lació proposa un recorregut obert i lliure que 
permet conèixer i establir contacte amb cadascuna d’aquestes set 
realitats. El concepte de refugi es planteja com una necessitat 
universal, compartida, de construir i generar espais segurs 
d’escolta, d’estima i d’acollida. A través de sis blocs construïts amb  
material de rebuig i amb l’audiovisual, la música, l’art plàstic i la 
il·luminació com a conductors, es convida al visitant a experimentar 
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possibles refugis, però també la dificultat de trobar-los, construir-los, 
i conservar-los en un context de múltiples violències, pors i desigs. 

Exposició “La mirada del biblista. Instants d’eternitat. El 
Pròxim Orient al fons fotogràfic del pare Ubach”  
Lloc: Museu de Montserrat 
Data: Del 20 de novembre de 2021 al juny de 2022  
Col·laboració amb: Abadia de Montserrat 
La mostra ofereix una selecció de 86 imatges, les millors i més 
representatives d’entre les més de 6.000 que va realitzar el biblista i 
orientalista Bonaventura Ubach (1879-1960) durant 40 anys de 
viatges al Pròxim Orient, especialment a Palestina. Unes imatges 
amb què Ubach perseguia retratar un món bíblic que ja estava en 
vies de desaparició a fi de poder il·lustrar la Bíblia Grossa de 
Montserrat, un ambiciós projecte de traducció al català dels 
evangelis, que ell va dirigir. Les fotografies d’Ubach pertanyen al 
tipus documental i accentuen l'atemporalitat, prescindint o reduint la 
presència humana, quan mostren indrets o paisatges. Per contra, 
quan evoquen personatges històrics, ritus o cerimònies ho fan des 
d'una forta empatia cap a la població local, a la qual presenten amb 
una atenció gairebé etnogràfica i centrant-se en aquells segments 
de la societat del Pròxim Orient que resulten útils per a la il·lustració 
material i cultural del passat bíblic, deixant fora del focus les 
manifestacions de la modernitat, la lluita anticolonial o els conflictes 
propis de la creixent emigració jueva. Ofereixen així un testimoni 
d'excepció de la Palestina de les dècades anteriors a la proclamació 
de l´estat d´Israel.  
Comissari: Joan Eusebi Garcia Biosca, arqueòleg. 

 
Inauguració 
 
Lloc: Sala Puig i Cadafalch, Museu de Montserrat 
Data: 20 de novembre 
Ponents: Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat 
de Catalunya. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Joan Eusebi Garcia 
Biosca, comissari de la mostra. Manel Gasch, abat de Montserrat. Bernat Juliol, prior 
de Montserrat. 

Presentació de Mediterrània, un mar de música 
Lloc: Palau Robert, Barcelona  
Data: 15 de desembre 
Presentació del darrer treball de la formació de Carles Magraner, 
que recupera patrimoni musical renaixentista i barroc de la 
Mediterrània i que es llança coincidint amb els 35 anys d’història de 
Capella de Ministrers, que es commemora l’any 2022. Mediterrània, 
un mar de música, compta amb prestigiosos cantants com Èlia 
Casanova i Pino de Vittorio i músics com Robert Cases, Pau 
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Ballester, David Antich, Eduard Navarro, Lixsania Fernández i Aziz 
Samsaoui. Aborda especialment les músiques napolitanes i autors 
que van des de Monteverdi, Fontana i Landi fins a Kircher, Valente 
o Primavera. 
Presentan: Lídia Carbonell, fotògrafa. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Carles 
Magraner, músic, director i fundador de Capella de Ministrers. 

 

Quaderns de la Mediterrània 
Diàleg-Debat. “Diàleg intercultural. Reconeixement en la 
cultura de l’altre” 
Lloc: En línia  
Data: 22 de juny 
Col·laboració amb: Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània  
Amb motiu de la presentació del número 30-31 de la revista 
Quaderns de la Mediterrània dedicat al diàleg intercultural, aquest 
debat segueix els continguts del sumari de la publicació i reflexiona 
sobre algunes dinàmiques actuals contràries al diàleg entre cultures 
i al desenvolupament sostenible i compartit i ofereixen claus per a 
abordar els temps de transformació i resiliència que vivim partint de 
les identitats i tradicions compartides. 
Ponents: José Carlos Cabrera, formador en Mediació intercultural i consultor en polítiques de 
migració i infància. Director del programa Ruta Mediterránea, Canal Sur, Sevilla. Maria 
Donzelli, professora d’Història de la Filosofia, Universidad L’Orientale, Nàpols. Vicent Garcés, 
president, Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània (FACCM), 
València. Esma Kucukalic, periodista; directora, FACCM, València. Maria-Àngels Roque, 
antropòloga; directora de Quaderns de la Mediterrània i de l'Àrea de Cultures Mediterrànies i 
Societat Civil, IEMed, Barcelona.  

Presentació del número 32 de Quaderns de la Mediterrània. 
Arte y creatividad: puentes de diálogo intercultural 
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Lloc: Casa Árabe, Madrid 
Data: 11 de novembre 
Coincidint amb la inauguració de l'exposició “Jiwar, vecinadades 
creativas en la ciudad”, es presenta a Madrid el número 32 de la 
revista Quaderns de la Mediterrània, és un monogràfic que 
reflexiona sobre la necessària ampliació dels espais d’intercanvi 
entre creadors i amb el públic per a crear ponts de diàleg estables 
en un moment d’aïllament creixent propiciat per la  pandèmia, 
l’auge de la xenofòbia i la crisi econòmica. 
Ponents: Mireia Estrada, directora de Jiwar, comissària de l’exposició i autora a Quaderns de 
la Mediterrània 32, Barcelona. Senén Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. 
Cristina Juarranz, adjunta a la direcció i coordinadora de programació de Casa Árabe, Madrid. 
Maria-Àngels Roque, antropòloga; directora de Quaderns de la Mediterrània i de l'Àrea de 
Cultures Mediterrànies i Societat Civil, IEMed, Barcelona.  
 

 



Pla de treball 2021  

 

Planificació / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  60 

Altres iniciatives 
Presentació de l’estudi Barcelona capital de la Mediterrània. 
Democràcia local i combat per la pau 
Lloc: IEMed, Barcelona  
Data: 27 de setembre 
Col·laboració amb: Fundació Catalunya Europa (FCE) 
Presentació d’aquesta recerca d’Óscar Monterde publicada per la 
Fundació Catalunya Europa i guanyadora de l’ajut a la recerca 
Llegat Pasqual Maragall 2019. Entre les principals conclusions de 
l’estudi destaquen la importància de les noves realitats 
internacionals i els nous poders en l'esfera internacional, entre els 
quals les ciutats tenen un paper cada vegada més destacat. En 
aquest sentit, la recerca analitza la política internacional 
desenvolupada per Pasqual Maragall durant la seva etapa com a 
alcalde de Barcelona a partir de tres eixos: la Mediterrània i la seva 
xarxa de ciutats, els lideratges internacionals basats en la 
diplomàcia local i el binomi Europa-Mediterrània. 
Ponents: Senén Florensa, president executiu, IEMed. Óscar Monterde, doctor en Història 
Contemporània, Universitat de Barcelona; autor de l’estudi. Oriol Nel·lo, professor de 
Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona; patró de la FCE; director de l’estudi. Antoni 
Segura, catedràtic d’Història Contemporània, Universitat de Barcelona; director de l’estudi. 
Anna Terrón, directora, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), Madrid; patrona de la FCE. 
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Xarxes euromediterrànies i projectes 
europeus  

Xarxes euromediterrànies coordinades per l’IEMed  
EuroMeSCo 
Xarxa de think tanks i centres d’investigació que es dediquen a l’anàlisi 
d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat, 
migracions i desenvolupament socioeconòmic a la Mediterrània. L’objectiu 
d’EuroMeSCo és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus 
membres, que a finals de 2021 són 106 de 26 països de la regió 
euromediterrània. L’IEMed detenta la secretaria general de la xarxa des del 19 
de novembre de 2010. 
www.euromesco.net 

Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM) 
Amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol 
de les dones a la regió Euromediterrània, L’IEMed, el Forum Femmes 
Méditerranée (França), la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des 
Femmes (Marroc), el Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen 
sur le Genre et les femmes –RUSEMEG- (França), el Center of Arab Woman 
for Training and Research –CAWTAR- (Tunísia) i la Delegació Interministerial 
per a la Mediterrània de França (DIMED) van constituir el 6 de setembre de 
2013 a Barcelona aquesta entitat amb seu a l’IEMed que compta amb el segell 
de la Unió per la Mediterrània. 
www.euromedwomen.foundation 

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre 
Cultures (FAL) / REFAL 
Com a institució participada per 42 països membres de la Unió per la 
Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre 
cultures i a favor de la cooperació i l’intercanvi a la zona. Des de la seva 
creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha 
desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil 
integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i 
privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. 
L’IEMed és el coordinador de la xarxa nacional espanyola (REFAL) de la 
Fundació, que actualment està formada per 158 membres. 
http://xarxaespanyolafal.iemed.org  
www.euromedalex.org 

MedThink 5+5 
Establerta al maig de 2016 amb el suport d’una trentena de centres de reflexió 
dels deu països de la Mediterrània occidental -Portugal, Espanya, França, 
Itàlia, Malta, Marroc, Mauritània, Algèria, Líbia i Tunísia-, MedThink 5+5 aplega 
a 32 institucions acadèmiques i think tanks que treballen al voltant del Fòrum 

http://www.euromesco.net/
http://xarxaespanyolafal.iemed.org/
http://www.euromedalex.org/


Pla de treball 2021  

 

Planificació / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  62 

de la Mediterrània Occidental -el format ministerial del Diàleg 5+5- i els seus 
grups de treball d'alt nivell. 
www.medthink5plus5.org  

MED Confederation 
Des de 2013 nou entitats de França, Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia i Bèlgica 
-associacions bancàries, caixes d'estalvis i think-tanks- lideren aquesta 
iniciativa que vol impulsar la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània. Les 
institucions fundadores d’aquesta aliança són l’IEMed, la Fundació La Caixa, el 
World Savings Banks Institute (WSBI), l’Institute de Prospective Économique 
du Monde Méditerranéen (Ipemed), la Caisse des Dépôts et Consignations de 
Tunisie (CDC), la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG) i l’Al-Bard 
Bank. 
www.medconfederation.org 

Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 
L’1 de gener de 2020 va començar a funcionar aquesta nova xarxa 
d’institucions de garantia de crèdit de diversos països euromediterranis, 
avalada per la Unió per la Mediterrània i amb l’objectiu de facilitar la formació, 
l’intercanvi de bones pràctiques institucionals i la recerca sobre la viabilitat de 
fomentar fons de contragarantia per donar suport a les pimes als països socis 
mediterranis. També la promoció d’eines d’investigació i d’anàlisi per crear 
instruments de garantia. 
www.emgn.eu  

Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) 
L’IEMed forma part a través del seu comitè espanyol, d’aquesta organització 
representant de la societat civil que contribueix a defensar els valors i principis 
democràtics propis de les societats europees que han fonamentat la 
construcció de l’actual UE. 
www.leceonline.org 
 

Xarxes euromediterrànies amb participació activa de 
l’IEMed 

EuroMed MIgration Research Network (EuroMedMig.ReNet) 
L’IEMed és soci d’aquest grup de recerca integrat per investigadors 
vinculats a IMISCOE del nord i el sud de la Mediterrània i que té 
com a principal objectiu l’impuls de la recerca en temes com ara les 
migracions, la gestió de la diversitat, les relacions interculturals i el 
desenvolupament. 
www.upf.edu/web/euromedmig  
 

http://www.medthink5plus5.org/
http://www.emgn.eu/
http://www.leceonline.org/
http://www.upf.edu/web/euromedmig
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Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques 
(FEMISE) 
L’IEMed és membre d’aquest fòrum de caràcter econòmic que reuneix 110 
instituts de recerca de 38 països de l’Associació Euromediterrània. 
www.femise.org 

Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES) 
Xarxa que aplega 31 institucions de recerca i grups de reflexió d’estudis 
socioeconòmics i que parteix del treball de recerca de l'Euro-Mediterranean 
Economists Association (www.euromed-economists.org) i de la Mediterranean 
Prospects Network (www.medpro-foresight.eu).  
www.emnes.org 

Euromediterranean University (EMUNI) 
L’IEMed és membre de l’Assemblea General de la Xarxa d’universitats 
euromediterrànies fundada l’any 2008. La primera assemblea general de la 
Universitat Euromediterrània va tenir lloc el novembre de 2008 a la seu de 
l’IEMed. 
www.emuni.si  

ANIMA Investment Network 
L’IEMed és membre associat a la xarxa científica d’aquesta plataforma de 
desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix 70 agències, 
institucions governamentals i instituts de recerca de diversos països.  
www.animaweb.org 

 

Projectes europeus  
Connecting the Dots: Research and Policy Making on 
Economic Development, Security and Migration in the Southern 
Neighbourhood and Beyond 
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Policy Center for the New 
South (PCNS), Marroc. West Asia-North Africa (WANA) Institute, Jordània. Center for Social 
and Economic Research (CASE), Polònia. Leonard Davis Institute – Universitat Hebrea de 
Jerusalem, Israel. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Pal-
Think Institute, Palestina. Arab Reform Initiative (ARI), França. Centre des études 
méditerranéennes et internationales (CEMI), Tunísia. Finnish Institute of International Affairs, 
Finlàndia. Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Itàlia. European Policy 
Centre (EPC), Bèlgica. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Espanya.  
Aquest projecte, adjudicat al mes de novembre de 2019 al consorci liderat per 
l’IEMed per a finançar fonamentalment la intensa tasca de la xarxa 
EuroMeSCo, pren el relleu del projecte “Euro-Mediterranean Political Research 
and Dialogue for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through 
Network Participation” que va finalitzar el 2019. Els seus objectius principals 
són estimular el diàleg entre recerca i política en desenvolupament econòmic, 
seguretat i migracions mitjançant la cooperació multiactors i la capacitació en 
recerca i una important tasca de difusió dels resultats obtinguts. 

http://www.femise.org/
http://www.euromed-economists.org/
http://www.medpro-foresight.eu/
http://www.emnes.org/
http://www.emuni.si/
http://www.animaweb.org/
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CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies 
(CONNEKT) 
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. American University Cairo 
(AUC), Egipte. Generations for Peace (GFP), Jordània. Jasmine Foundation for Research and 
Communication (JFRC), Tunísia. Universitat Moulay Ismail (UMI), Marroc. Universitat de 
Sarajevo (UNSA), Bòsnia i Herzegovina. Kosovar Institute for Policy Research and 
Development (KIPRED) , Kosovo. Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), 
Macedònia del Nord. Islamic Youth Forum (IYF), Macedònia del Nord. Center for the Study of 
Democracy (CSD), Bulgària. Universitat Lliure de Brussel·les (ULB), Bèlgica. Centre for 
Southeast European Studies, Universitat de Graz (UNI-GRAZ), Àustria. Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Espanya. Euromed Cities Network (VDN-RVE), França. 
Signat a l’octubre de 2019, CONNEKT és un projecte de recerca i d'acció 
finançat per la Comissió Europea (Horizon2020). La recerca es durà a terme 
durant tres anys i mig per establir una cartografia dels factors que condueixen a  
l'extremisme violent entre els joves de 12 a 30 anys a Egipte, Jordània, Tunísia, 
Marroc, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Macedònia del Nord i Bulgària, des de 
tres nivells d'anàlisi diferents: un nivell transnacional o estatal (macro), un nivell 
comunitari (meso) i un nivell individual (micro). Set factors (religió, digitalització, 
deprivació econòmica, desigualtats territorials, dinàmiques transnacionals, 
demandes sociopolítiques i oportunitats educatives, culturals i de lleure), seran 
analitzats segons aquests tres nivells de manera que es podran veure les 
interrelacions entre diferents variables a l'hora d'empènyer els joves a 
l'extremisme violent.  

Muslim women and communities Against Gender Islamophobia 
in soCiety (MAGIC) 
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Fundación Al Fanar para el 
Conocimiento Árabe, Espanya. Media Diversity Institute Global, Bèlgica. Collectif contre 
l’islamophobie en Belgique, Bèlgica. 
El nou projecte MAGIC, adjudicat al 2020 al consorci liderat per l’IEMed, té com 
a objectiu prevenir la islamofòbia de gènere a Espanya i a Bèlgica, en particular 
als mitjans de comunicació, proveïnt a les comunitats musulmanes i ONG que 
des de l’àmbit de la societat civil treballen en la diversitat, el diàleg  i la 
cooperació amb les habilitats i les eines necessàries per reconèixer i oposar-se 
als estereotips contra les dones musulmanes. MAGIC també s’adreça als 
mitjans de comunicació, especialment als estudiants de periodisme i 
comunicació, i preveu accions de formació, campanyes de sensibilització i 
activitats de diàleg, difusió i divulgació. 

CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean 
(CREACT4Med) 
Consorci: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Espanya. Union of 
Mediterranean Confederations of Enterprises (BusinessMED), Tunísia.  Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed), Espanya. Facultat de Ciències Econòmiques i Polítiques (FEPS) de la 
Universitat d’El Caire, Egipte. Institute of Entrepreneurship Development (IED), Grècia. 
Aquest projecte adjudicat el mes d’octubre de 2019 al consorci en el que 
s’integra l’IEMed, es finança a través del Programa de suport a la joventut i a la 
cultura de la Direcció General de Veïnatge de la Comissió Europea, que 
contempla un lot específic per a la cultura com a vehicle de creació d’ocupació 
al Mediterrani sud. Els objectius de CREACT4Med són millorar l'entorn laboral i 
emprenedor de les indústries culturals i creatives als països del sud de la 
Mediterrània a través de la promoció d’una major comprensió sobre el seu 
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potencial de creació de valors econòmics i socials, llocs de treball i inclusió 
social; recolzar noves iniciatives de creació d’ocupació i emprenedoria en el 
sector cultural especialment per a joves i dones creatives; i fomentar una major 
sostenibilitat i interconnectivitat artística entre emprenedors, ONGs, start-ups i 
PiMEs. 
https://euromed-economists.org/creact4med  

Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean 
(INVESTMED) 
Consorci: Union of Mediterranean Confederations of Enterprises (Businessmed), Tunísia.  
Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Espanya. Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed), Espanya. Beyond Group, Líban. Institute of Entrepreneurship 
Development (IED), Grècia. Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), 
Itàlia. Rumundu, Itàlia. Confederation of Egyptian European Business Associations (Ceeba), 
Egipte. Cámara de Comercio de España, Espanya. Federation of Egyptiam Chambers of 
Commerce, Egipte. European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financers 
(Febea), Bélgica. Federation of Business Women Associations (Afaemme), Espanya. MED 
Confederation, Espanya. 
Investmed és un projecte del qual l’IEMed és soci, finançat per la UE en el 
marc del programa ENI-CBC Med, per donar suport al desenvolupament de 
noves iniciatives empresarials per tal de crear noves oportunitats econòmiques 
i llocs de treball. Així, aquest projecte treballa per a crear entorns de suport per 
a empreses sostenibles dirigides per joves i dones emprenedores mitjançant la 
creació de capacitats, el coaching i la tutoria dirigits i accions que facilitin 
l'accés al capital de risc. També incideix en la facilitació de l'accés a nous 
mercats per a les MPiMEs i empreses emergents i en l’increment de les 
capacitats de les autoritats públiques per facilitar l’accés i protegir els drets de 
propietat intel·lectual (DPI) i els contractes comercials de joves i dones 
emprenedores. 
http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed  

The contribution of local and regional authorities to regional 
integration in the Mediterranean 
Consorci: Centre for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed), Espanya. London School of Economics (LSE), Regne Unit. 
Aquest contracte marc signat al mes de novembre de 2018 amb el Comitè de 
les Regions de la Unió Europea té per objectiu la realització d’estudis i anàlisis 
a partir de consultes àmplies a actors locals i regionals per a formular anàlisis 
específiques que proporcionin a aquesta institució una capacitat de resposta 
ràpida contribuint a l'establiment de ponts entre les autoritats locals i regionals 
europees i els països veïns, per tal de promoure la cooperació transfronterera, 
descentralitzada i interregional, tot apoderant  els governs regionals i locals 

Contracte marc per la realització d’estudis en l’àmbit de les 
Relacions Exteriors – Veïnatge Sud i Gran Orient Mitjà- amb el 
Parlament Europeu 
Consorci: Center for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed), Espanya. 
El 13 d’agost de 2019, el Parlament Europeu adjudica al consorci format pel 
CASE i l’IEMed un contracte marc plurianual per aportar expertesa al 

https://euromed-economists.org/creact4med
http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed
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Parlament i els seus membres en l’àmbit de les relacions exteriors d’Europa 
vers els països de la regió de veïnatge meridional i el gran Orient Mitjà. 

advanCing youth and women sociaL inclUSion in The 
mEditerRanean (CLUSTER) 
Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Associazione ARCES, Itàlia. 
PetraPatrimonia, França. Cambra de Comerç i Indústria, Xipre. National Agriculture Research 
Center, Jordània. Business Development Center, Jordània. Business Women Forum, 
Palestina. Agència General per al Desenvolupament Regional, Tunísia. 
Adjudicat el mes d’abril de 2021 al consorci liderat per l’IEMed, CLUSTER 
adopta un sistema innovador, d’enfocament integrat i multiactor per equipar 
col·lectius fora dels mercats laborals i formatius, en particular dones d’entre 18 
i 30 anys, amb habilitats d'ocupabilitat en el sectors de l’economia blava, 
economia circular, economia verda i agricultura sostenible.  
 
Enhanced EU-GCC Political Dialogue, Cooperation and 
Outreach 
Consorci: Equinoccio, Espanya. Application Européenne de Technologies et de Services 
(AETS), França. IEMed, Espanya.  
Dins l’estratègia europea per enfortir les relacions amb els països del Consell 
de Cooperació del Golf, aquest projecte de diplomàcia pública finançat per 
l’Instrument d’Associació de la Comissió Europea, col·labora amb diversos 
actors estatals i no estatals del Golf per promoure la igualtat de gènere i 
l’empoderament juvenil mitjançant la seva participació activa en les activitats 
del projecte. 
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Publicacions 
IEMed Mediterranean Yearbook 2021 
La publicació insígnia de l'IEMed ofereix un retrat dels principals 
esdeveniments que han marcat tant la regió euromediterrània 
durant l'any 2020 i bona part del 2021 a partir de la col·laboració de 
més de seixanta autors internacionals i una introducció del secretari 
general de la Unió per la Mediterrània, Nassel Kamel. El moment de 
crisi multidimensional de l’espai mediterrani, marcat per la 
pandèmia, les mobilitzacions socials i noves escalades de conflictes 
ja latents, ocupa el dossier central de la publicació, que també para 
atenció a la seva secció “Claus” a la dimensió euromediterrània de 
les noves polítiques europees, el balanç dels darrers 10 anys 
posteriors a les Primaveres Àrabs, Turquia i les tensions a la 
Mediterrània oriental i el fenomen migratori a la Mediterrània. A 
més, la secció “Panorama” ofereix articles que analitzen les 
principals qüestions que afecten al Magrib, al Màixriq, a la UE 
mediterrània o als Balcans i Turquia. La publicació incorpora a més 
un ampli desplegament d'indicadors per països, cronologies, 
gràfics, mapes i taules comparatives sobre una àmplia diversitat 
d'aspectes que inclouen la cooperació entre ambdues ribes, el 
comerç internacional, la demografia, la qüestió de gènere, la 
producció agroalimentària, la despesa militar, l’ocupació i l’atur o el 
consum d'energia. Els continguts de l’Anuari es troben íntegrament 
disponibles en versió electrònica al web de l’IEMed. 

XI Euromed Survey to Experts and Actors. Towards a Renewed 
Partnership with the Southern Neighbourhood 
La nova edició de l’Enquesta Euromed para atenció a la reflexió al 
voltant de la necessitat de replantejar les relacions de la UE amb 
l’àrea de veïnatge meridional a partir de la publicació de la 
comunicació conjunta de la Comissió i l’Alt Representant de la Unió 
per a Afers Exteriors i de Seguretat, sobre una associació 
renovada. Després de processar i analitzar acuradament les 
respostes dels prop de 800 enquestats, l’estudi mostra un fort 
consens entre els enquestats que el creixement inclusiu i la 
dimensió social, i especialment la inversió en educació, haurien de 
ser les màximes prioritats per acompanyar les transicions verdes i 
digitals o contrarestar les narratives extremistes violentes i altres 
amenaces a la seguretat. La gestió de les migracions continua sent 
un tema força divisiu, però els enquestats coincideixen en que la 
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creació d’oportunitats econòmiques i la resolució de les causes 
fonamentals de la migració irregular són els principals reptes. La 
corrupció és el principal obstacle per a una cooperació 
euromediterrània. 
 

Qualitative Reports XI Euromed Survey  
 

• Reflections on EU-Jordanian Cooperation: Towards Tertiary Economics. 
Kareem Sharabi Rosshandler 

• Egypt and the EU: Ten Years After the Arab Uprising. Gamal A. Gawad Soltan 
• From Hot Seat to Powerhouse: Managing Climate Change in the Southern 

Neighbourhood. Florence Gaub 
• The New EU Agenda for the Southern Mediterranean: Prospects for Morocco.  

Nezha Alaoui M’Hammdi 
• Digital Transformation in the Southern Neighbourhood. Katarzyna Sidło 
• Can the EU Share Values with its Partners in the Southern Neighbourhood? 

James Moran 

Quaderns de la Mediterrània 
Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que 
aprofundeix en la necessitat de promoure el diàleg intercultural a 
partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses disciplines.  

 
• Quaderns de la Mediterrània 32. Arte y creatividad: puentes de diálogo 

intercultural 
En el marc de la commemoració del 28 de novembre, declarat per la Unió per la 
Mediterrània Dia Internacional de la Mediterrània 
Partint de les contribucions d’autors de diferents disciplines i àmbits del món de l’art i 
l’associacionisme cultural, aquesta entrega de la publicació convida a una reflexió 
sobre la necessària ampliació dels espais d’intercanvi entre creadors i amb el públic 
per a crear ponts de diàleg estables i dinàmics en un moment en què els efectes de la 
pandèmia han suposat i suposen un fort obstacle per les necessàries mesures 
d’aïllament. També per l’augment dels discursos xenòfobs i de l’odi arran de les 
conseqüències de la crisi econòmica, les transformacions dels mercats laborals o els 
moviments migratoris fruit dels conflictes al Nord d’Àfrica, el Sahel i l’Orient Mitjà i el 
canvi climàtic. 

afkar/ideas 
Revista en espanyol i francès que aporta les claus polítiques, 
econòmiques, socials i culturals per a entendre les relacions entre 
Espanya, la Unió Europea i el Magreb. 
Col·laboració amb: Estudios de Política Exterior  

 
• afkar/ideas 64. Crisis política en Túnez  

La crisi política oberta arrel de la deriva de la presidència de Kaïs Saied a Tunísia, fins 
ara paradigma del triomf dels postulats democratitzadors de les Primaveres Àrabs és el 
tema que protagonitza el darrer número de 2021 d’afkar/ideas que també para atenció 
al triomf talibà a l’Afganistan a la seva secció “Ideas políticas” i a la secció “Tendencias 
económicas” al cost econòmic de la manca d’una integració magribina -el “no Magrib”-, 
materialitzada en l’escalada entre el Marroc i Algèria i la crisi en les relacions de la UE 
amb ambdós països que es disputen el lideratge a la regió. A la secció “Diálogos” 
s’aborden tres aspectes clau de les migracions: com la crisi afgana ha tornat a obrir el 
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debat sobre l’afluència de migrants i refugiats a Europa; el canvi climàtic com a causa 
de las migracions i el paper de les ciutats en la gestió dels fluxos migratoris. 
 

• afkar/ideas 63. Sahel, la otra frontera de Europa 
El número 63 de la revista aborda la realitat del Sahel com a escenari de lluites entre 
grups gihadistes i forces de seguretat, de defensa nacional i internacionals en un 
perillós context demogràfic, migratori, de canvi climàtic i d’exclusió que aboca 
particularment els joves a l’extremisme violent. A aquesta conjuntura se suma el 
previsible fracàs del G5-Sahel degut a la manca de cooperació entre els seus 
membres, dibuixant un panorama preocupant per als països del sud de la Mediterrània 
i per a la Unió Europea. També s’analitza la dramàtica deriva política i econòmica al 
Líban, considerada una de les més greus crisis econòmiques mundials des del segle 
XIX, un any després de les explosions al port de Beirut. 
 

• afkar/ideas 62. Primavera 2021.  Pandemia y autoritarismo 
L’impacte de la pandèmia per COVID-19 en termes de crisi econòmica i d’augment 
exponencial de la pobresa comporta un augment del descontent popular contestat pels 
règims àrabs amb mesures coercitives que poden portar a una tercera onada 
revolucionària a la regió. Aquest és un dels temes que aborda la secció “Gran Angular” 
juntament amb les perspectives regionals dels Acords d’Abraham per al poble palestí, 
la presència dels països del Golf o d’Estats Units a la regió amb la nova Administració 
Biden o la qüestió saharaui amb la normalització de relacions entre el Marroc i Israel. A 
la resta de seccions, aquest número tracta, dins del context que marca la pandèmia, 
les mesures sanitàries del Marroc i Tunísia, el moviment Hirak a Algèria, la gestió 
migratòria a Canàries o els efectes sobre les finances, la digitalització o la transició 
energètica a la regió. 
 

Informe 2020 de l’Observatori de la Islamofòbia. Proximidad, 
clave para un mejor periodismo inclusivo 
Col·laboració amb: Fundación Al Fanar, Oberaxe 
El quart informe de l’Observatori sobre la Islamofòbia als Mitjans de 
Comunicació continua la tasca iniciada pel dos informes precedents 
de visibilització del debat públic sobre l'islam, avaluació dels 
impactes de bones i males pràctiques als mitjans i conscienciació 
sobre la islamofòbia com a forma de racisme present en la nostra 
societat i també en els nostres mitjans. Partint d’una metodologia 
d'anàlisi qualitativa i quantitativa de notícies relacionades amb 
l'islam i la ciutadania musulmana a les versions digitals de diaris 
com El País, La Razón, El Mundo, La Vanguardia, eldiario.es, el 
Segre o el Faro de Ceuta, l’edició d’aquest any de l’informe 
incorpora l'anàlisi dels comentaris a aquestes notícies per part dels 
lectors. 

CONNEKT Reports i Policy papers  
La sèrie d’informes que recullen la recerca d’aquest projecte 
finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea 
analitzen els contextes macro (el conjunt de la societat), meso 
(l’entorn social proper) i micro (l’entorn social immediat) en què es 
produeixen els fenòmens de radicalització i extremisme violent als 
Balcans i al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i en els que intervenen set 
factors motrius decisius: la religió, la digitalització, la privació 
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econòmica, les desigualtats territorials, les dinàmiques 
transnacionals, les demandes sociopolítiques i les opcions culturals, 
formatives i d’oci.  

 
• Regional Report of Macro-Level Drivers of Radicalisation and Violent Extremism 

in the Balkans. Vlado Kambovski, Lidija Georgieva, Naum Trajanovski 
• Regional Report on Macro Factors of Radicalisation in the MENA Region. The 

Case of Morocco, Tunísia and Jordan. Khalid Mouna, Amina El-Rifaiy  
• Policy paper on countering and preventing macro-level drivers in MENA and 

Balkans. URV, CONNEKT 
• Policy brief on countering and preventing macro-level drivers in MENA and 

Balkans. URV, CONNEKT 
• Perspectives on radicalisation and violent extremism in MENA, the Balkans and 

the European Union. Corinne Torrekens, Daphné de le Vingne  
• Cross-Regional Report (MENA, Balkans, EU). Florian Bieber, Lura Pollozhani 
• MENA: Regional Perspectives on Radicalisation and Violent Extremism. Eya Jrad, 

Tasnim Chirchi 
• Balkans: Regional Perspectives on Radicalisation and Violent Extremism. Agon 

Demjaha, Lulzim Peci 
• Researching Radicalisation and Violent Extremism in Times of Covid-19 

CONNEKT  

Informe Repenser la violence sexiste : perspectives de 
l'Égypte, du Liban et de la Syrie. Une conversation avec Ghida 
Anani, Mozn Hassan et Zeina Kanawati 
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones el 2020, l’IEMed i la FFEM van organitzar un 
seminari en línia entre experts en gènere i activistes de l'Orient Mitjà 
i el nord d'Àfrica centrat en l'augment de la violència masclista 
durant la pandèmia per Covid-19 i en les respostes 
euromediterrànies locals i regionals per abordar aquest problema. 
Aquesta publicació reuneix les aportacions de les participants, tot 
examinant les orientacions polítiques plantejades. 

EuroMeSCo Joint Policy Studies 
Sèrie de publicacions de la xarxa EuroMeSCo en col·laboració amb 
d’altres centres de recerca i seguiment de les relacions 
euromediterrànies. 

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 22. Great Expectations: Defining a Trans-

Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Patrik Pawlak, Adel Abdel-Sadek, Samuele Dominioni, Alexandra Marion Youmna 
Laban. 
A causa de la proximitat geogràfica i les àmplies implicacions en matèria de seguretat 
per a la UE, la regió MENA és una de les prioritats de les relacions exteriors de la Unió. 
Durant les darreres dues dècades, i especialment després de la primavera àrab, la UE 
ha invertit recursos significatius per donar suport a les reformes de la regió i alinear les 
seves polítiques amb les seves. Tanmateix, aquesta ambició de cooperar estretament 
sovint es complica amb la situació sobre el terreny. La conciliació d’aquests dos 
elements, la voluntat de participar en una cooperació més estreta i la necessitat d’un 
enfocament prudent de la cooperació en ciberseguretat, continuen sent reptes clau 
analitzats en aquest policy study que aborda l’economia digital i la ciberdelinqüència a 
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Algèria, el Líban i el Marroc; el desafiament de la ciberresiliència des d’una perspectiva 
social i el vincle entre transició digital i democràtica a Egipte, el Marroc i Jordània; i el 
comportament responsable de l’Estat al ciberespai i els efectes de la creixent 
competència geopolítica ciberespacial a la regió.  

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 21. Thriving on Uncertainty: COVID-19-Related 

Opportunities for Terrorist Groups 
 Abdelhak Bassou (coord.), Youssef Tobi (coord.), Johannes Claes, Kars de Bruijne, 
Sophie Mertens, Eman Ragab, Clara-Auguste Süß. 
La pandèmia COVID-19 ha tingut un impacte cataclísmic en tots els aspectes del 
funcionament del nostre món. La rellevància de la possibilitat de propagació d’un virus 
global amb la propagació del terrorisme no és evident de manera immediata, ja que és 
difícil establir científicament un vincle causal directe. En aquest context, aquest estudi 
examina el vincle potencial entre l’augment de les amenaces de violència i l’activitat 
terrorista i la propagació de la COVID-19 i, posteriorment, proposa recomanacions 
perquè la Unió Europea entengui millor i reculli les activitats dels grups terroristes 
enmig de la pandèmia. Els autors examinen l’impacte del nou coronavirus al Sahel i les 
possibles implicacions a llarg termini per a la presència de grups terroristes; les 
estratègies de reclutament dels grups terroristes durant la pandèmia a Europa, Iraq i 
Síria i les dinàmiques extremistes sobre el terreny i els actors relacionats, les respostes 
i les polítiques estatals, així com les conseqüències socioeconòmiques emergents de la 
pandèmia al Magrib. 
 

• EuroMeSCo Joint Policy Study 20. Post-Covid-19 EU-Southern Neighbourhood 
Trade Relations 
 Katarzyna Sidło (coord.), Esmat Mostafa Kamel, Hussein Suleiman, Guillaume Van der 
Loo. 
Els autors exploren l’impacte directe i indirecte dels primers mesos de pandèmia per 
COVID-19 en el comerç intra i interregional de béns i serveis entre la UE i els països 
veïns del sud i l’Àfrica subsahariana, partint d’una revisió del marc legislatiu existent. 
L’estudi posa especial atenció en els sectors agrícola i turístic, ambdós d’importància 
crucial per a la regió i particularment per a països on el comerç de mercaderies 
representa fins al 85,6% del PIB -en el cas d’Egipte- i el 65,3% del PIB per al comerç 
de serveis -en el cas de Jordània-.  Donat que la majoria d’economies del Nord d’Àfrica 
i l’Orient Mitjà  tenen una alta dependència de les importacions de mercaderies, 
incloses les de productes bàsics, l’estudi també mostra les formes en què les 
interrupcions de l’activitat han afectat la seguretat alimentària a la regió. Finalment, 
basant-se en les conclusions de l’estudi, els autors exploren diferents escenaris per a 
l’evolució del comerç intra i interregional durant el període post-pandèmic i ofereixen 
recomanacions polítiques per dinamitzar la cooperació comercial entre les tres regions 
estudiades.  

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 19. Beyond Networks, Militias and Tribes: 

Rethinking EU Counter-Smuggling Policy and Response 
Gabriella Sanchez, Kheira Arrouche, Matteo Capasso, Angeliki Dimitriadi, Alia Fakhry. 
La fi de l’Operació Sophia, l’anunci d’un nou paquet migratori i de la Estratègia Europea 
per a una Unió de la Seguretat i la publicació d’un full de ruta per al Pla d’Acció de la 
Unió contra el tràfic de persones (2021-2025), tot en el context de la pandèmia per 
COVID-19, suposen un marc per a la reflexió crítica sobre les accions i instruments que 
la UE ha desplegat per combatre el tràfic de migrants a la Mediterrània i per proposar 
què s’hauria de fer de manera diferent en el nou mandat. Aquesta és la reflexió de 
partida d’aquest estudi que identifica la comprensió dels responsables polítics sobre el 
contraban de migrants i les seves implicacions a la llum del proper paquet migratori de 
la UE; examina l'ús de les xarxes socials per part de les forces de l'ordre en operacions 
antitràfic i les seves implicacions ètiques; mesura els impactes de les activitats contra 
el contraban a Níger i les formes en què han afectat la vida dels transportistes migrants 
i altres comerciants –en particular, les dones–; i analitza com s'han organitzat les 
sortides irregulars de Tunísia, Algèria i el Marroc durant l'últim any malgrat la 
pandèmia. 
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Col·laboració amb: Migration Policy Center – European University Institute i Oficina de 
Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) 

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 18. A Euro-Mediterranean Green Deal? Towards a 

Green Economy in the Southern Mediterranean 
Julia Choucair Vizoso, Mohamed Behnassi, Zied Boussen, Georgeta Vidican Auktor, 
Karolina Zubel. 
La transició a una economia verda implica una transformació estructural important dels 
models econòmics, nacionals i globals. En l’actual món global, l’escala i el ritme del 
canvi necessari i l’alt nivell d’incertesa requereixen compromisos audaços, cooperació, 
innovació i experimentació entre sectors, grups d’interès i països. Aquest estudi fa un 
balanç de com els països del sud de la Mediterrània avancen cap a models d’economia 
verda, quins són els factors que intervenen, els escenaris de futur i el paper que pot 
jugar la Unió Europea. La publicació explora el desenvolupament industrial verd basat 
en processos de producció i consum més eficients; l’economia circular que desvincula 
creixement econòmic de l’ús de recursos; les energies renovables; i les pràctiques 
d’ecoinnovació urbana. 
Col·laboració amb: Arab Reform Initiative (ARI) 

EuroMeSCo Policy Papers 
Sèrie de publicacions de la xarxa EuroMeSCo sorgides de les 
reflexions i línies de recerca presentades en el marc del la 
Conferència Anual d’EuroMeSCo. 

 
• Youth Unemployment Southern the Mediterranean: A Chronic Challenge to 

Development and Stability 
Hussein Suleiman 
 

• The EU Green Deal - A New Momentum for Democratic Governance in the MENA 
Region?  
Dina Fakoussa 
 

• Women in Uniform in the Southern Mediterranean: SGBV Policies in Egypt and 
Morocco  
Rabha Allam, Dina Rasheed 
 

• A Road Map to Improve the Quality of Work for the Egyptian Construction 
Precariat  
Hanaa Ebeid, Salma Hussein 
 

• Role of the Egyptian Female Entrepreneurship in the Digital Era post Covid-19 
Doaa Salman 
 

• From a fragmented cooperation to an integrated approach – the place of the NAS 
(North Africa and the Sahel) region in a new European Global Strategy  
Erzsébet N. Rózsa, Viktor Marsai 
 

• North Africa in the nexus of emerging climate and cyberspace threats: The path 
towards an increased EU engagement  
Mihahi Chihaia, Ionela Cian  
 

• Paradoxical Africanisation of Libya after 2011  
Jędrzej Czerep 
 

• Developing EU Trade Incentives: A Support Tool for Refugee Self-reliance and 
Host Community Resilience in Turkey 
Başak Kale, Kemal Kirişçi 
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• Could the EU’s New Agenda for the Mediterranean Turn Climate Change from a 
‘Threat Multiplier’ into an ‘Opportunities Multiplier’?  
Desirée A.L. Quagliarotti 

EuroMeSCo Policy Reports 
Informes centrats en les prioritats de la política regional, adreçats 
principalment als responsables polítics europeus, i fruit d'una 
metodologia sòlida realitzada per un o dos investigadors, que inclou 
treballs de camp per garantir rellevància política i valor afegit. 

 
• Talent Partnerships and future skills needs - Fostering collaboration on human 

capital development in the Mediterranean. Mattia Di Salvo  
Col·laboració amb: Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les 

IEMed Policy Studies 
Sèrie de publicacions de l’IEMed en col·laboració amb d’altres 
centres de recerca i seguiment de les relacions euromediterrànies  

 
• IEMed Policy Study 6. Socioeconomic Impacts of Climate Change in the 

Mediterranean.  
Octavi Quintana (Coord.), Victoria Reyes-García, Esteve Corbera, LASEG, Alain Safa, 
Irina Solovyeva, Elena Xoplaki, Joan Subirats. 
La Mediterrània és un dels principals punts calents del canvi climàtic del món. Els 
efectes accelerats del canvi climàtic han provocat reptes ambientals directes i ja 
visibles que, segons les projeccions, s'espera que empitjorin en les properes dècades. 
Aquestes amenaces i les causes que les impulsen han estat ben identificades durant 
els darrers anys. Tanmateix, queda molt per fer en l’avaluació prospectiva dels 
impactes socioeconòmics del canvi climàtic a les societats mediterrànies. Les 
interrelacions del canvi climàtic amb les amenaces rellevants múltiples i 
multidimensionals, el funcionament complex dels sistemes socioecològics mediterranis, 
així com el nexe clima-biodiversitat-societat, fan que aquesta tasca sigui especialment 
difícil. En aquest context, aquest estudi té com a objectiu abordar els reptes a l'hora 
d'encetar aquesta avaluació mitjançant l'adopció d’enfocs multidisciplinaris i 
transversals dels fenòmens relacionats amb el clima, els processos socials, econòmics 
i polítics i la necessària connexió de les agendes socials i científiques per al disseny 
d'estratègies proactives de mitigació i adaptació regional. 
 Col·laboració amb: Fundació PRIMA 
 

• IEMed Policy Study 5. Mediterranean Transport and Logistics in a Post-COVID-19 
Era: Prospects and Opportunities  
Anwar Zibaoui, Eduard Rodés, Marco Ricceri, Giorgia Giovannetti, Arianna Vivoli, 
Jérôme Verny, Michaël Tanchum, Oumnia Boutaleb, Francisco Cardoso dos Reis, 
Andreu Ulied, Roel Janssens, Patrick Malléjacq, José Manuel Blanco Segarra, Jens 
Hügel, Michalis P. Adamantiadis, Jaafar Sallouhi, Marc Guigon, Josep Vicent Boira, 
Matteo Berzi, Jan Hoffmann, Mustapha Lhamouz, Habib Mekki, Ignacio Biosca, Ali 
Tounsi, Olivier Meynot, Frederico Francisco, Pere Calvet, Isabel Velasco Ortiz, 
Salvatore D’Alfonso, Islam El-Nakib, Iveta Radicova, Centre for Transportation Studies 
for the Western Mediterranean (CETMO), Malta Maritime Forum, Infrastructure 
Directorate of the General Secretariat of the Arab Maghreb Union. 
La COVID-19 ha provocat una important interrupció del sistema de transport a tot el 
món. A la regió mediterrània, ha actuat com a catalitzador de tendències que ja 
s'estaven consolidant: la necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic, el paradigma de la 
sostenibilitat, la reconfiguració de les cadenes de subministrament mundials i la quarta 
revolució industrial, han esdevingut encara més importants per al sector del transport i 
la logística com a conseqüència de la pandèmia. En aquest context, l'IEMed i el 
CETMO, en el marc de la xarxa MedThink 5+5, van encarregar els trenta articles que 
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conté aquesta publicació, que analitzen des de diferents angles multidisciplinaris els 
efectes polítics, transnacionals, mediambientals, socials i econòmics a diferents àmbits 
del transport i de la logística desencadenats per la pandèmia COVID-19, oferint una 
perspectiva de 360 graus. 
 Col·laboració amb: Centre for Transportation Studies for the Western Mediterranean 
(CETMO), MedThink 5+5  

IEMed Reports 
Col·lecció d’informes que recullen les reflexions i conclusions en el 
marc de diferents seminaris, workshops i reunions d’experts 
organitzades per l’IEMed. 

 
• IEMed Report 30. Advancing Youth Financial Inclusion to Boost Job Creation and 

Growth in the Mediterranean Region. En el marc de la xarxa MED Confederation. 
• IEMed Report 29. Promouvoir la participation économique des femmes en 

Méditerranée occidentale. Des politiques qui marchent pour de profondes 
transformations. En el marc de la xarxa MedThink 5+5. 

Informes europeus 
L'IEMed aporta la seva experiència sobre la Mediterrània al 
Parlament Europeu i al Comitè Europeu de les Regions fruit de dos 
contractes marc adjudicats l'any 2019 a consorcis en què participa 
l'Institut. 
Col·laboració amb: Center for Social and Economic Research (CASE) Varsòvia 
 
• Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of 

recovering from the COVID-19 crisis 
Katarzyna Sidło 

• Territorial Impact of Migration on Frontline Regions and Cities on the EU Shores 
of the Mediterranean 
Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicounzo, Olimpia Dragouni, Agnieszka Kulesa, 
Katarzyna Sidło 

Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo 
Focus, EuroMeSCo Briefs i EuroMeSCo Spot On són tres sèries 
d'articles d'opinió en línia que volen fomentar i enriquir el debat 
sobre qüestions clau d'actualitat a la Mediterrània. Espais oberts a 
la reflexió personal dels actors euromediterranis del món acadèmic, 
polític i de la societat civil; homes i dones dels quatre punts 
cardinals de la regió ofereixen els seus diferents punts de vista, 
percepcions i sensibilitats sobre les realitats i les polítiques actuals 
de la Mediterrània. 
 
EuroMeSCo Policy Briefs 

 
• EuroMeSCo Policy Brief 110. The Role of Civil Society Organizations in Raising 

Awareness of the Green Transition in the Southern Neighbourhood. Obstacles, 
Practices and Potential for the EU’s Support. Emad Adly 

• EuroMeSCo Policy Brief 109. Bridging the Mediterranean: For an Enlarged, 
Comprehensive and Equitable Integration between the EU and its Southern Neighbours. 
Mondher Khanfir 



Pla de treball 2021  

 

Planificació / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  75 

• EuroMeSCo Policy Brief 108. Raising Private Sector Investments and Social Awareness 
to Boost the Green Transition in the Southern Neighbourhood: Two Parts of the Same 
Equation. Simone Tagliapietra. 

• EuroMeSCo Policy Brief 107. Global Value Chains in the Aftermath of COVID-19 
Opportunities to Increase Euro-Mediterranean Integration. Giorgia Giovannetti, Enrico 
Marvasi, Giulio Vannelli. 

 
EuroMeSCo Spot On 

 
• Spot On 25. Israel, Jordan and UAE come closer on a new water-renewable deal 

brokered by the US. What does it mean for the EU? Tiziana della Ragione. 
• Spot On 24. It’s just Business? The Cooperation of V4 States on Migration and Mobility 

with the Southern Neighbourhood. Agnieszka Kulesa. 
• Spot on 23. Will Tunísia’s Ship of State Sink or Sail? Francis Ghilès. 
• Spot on 22. Planning the Future of the EU Trust Fund for Africa. Federica Zardo. 
• Spot on 21. Big Tech and Digital Taxation reforms in the EU and MENA. Adel Abdel-

Sadek. 
 
Focus 
 
• Focus 170. Rescate en el mar y protección internacional. Joana Abrisketa. 
• Focus 169. Climate change in the Middle East: a source of cooperation or conflict? 

Michael Mason.  
• Focus 168. Can the Euro-Mediterranean partnership adapt to the post-covid-19 world? 

Claire Spencer. 
• Focus 167. Barcelona Declaration 25 years after: strategies to revive multilateral 

cooperation. Rabha Allam. 
• Focus 166. Ring of friends or ring of fire? A wake-up call for a more geopolitical Europe. 

Bichara Khader. 
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Premsa, internet i xarxes socials  

L’IEMed ha consolidat les bones pràctiques i experiència acumulades durant l’any 2020, 
marcat per la pandèmia, per oferir en línia l’activitat que tenia programada, tant de cicles de 
conferències com actes diversos de l’IEMed i dels projectes a escala local i internacional que 
du a terme. Ho ha fet, a més, durant el mateix any en què ha publicat un web corporatiu que 
ofereix una imatge renovada de l’Institut a la xarxa.   
 
Un any més, ha seguit de prop temes cabdals per a la regió com les migracions, els conflictes 
regionals, la política exterior europea a la regió, l’extremisme violent, la promoció del 
desenvolupament socioeconòmic de la regió, la lluita per la igualtat de gènere a la 
Mediterrània... D’aquests i d’altres fets i tendències que afecten la regió, l'IEMed ha continuat 
oferint-ne, tant a les institucions com a l’opinió pública, les claus i els anàlisis necessaris per 
poder interpretar-los.  
 
Ho ha fet, com sempre, a partir de la celebració de conferències, seminaris i trobades 
retransmeses en línia que han començat a tenir lloc també presencialment a partir de la 
tardor. Però també amb la difusió en línia dels continguts de les publicacions de l’IEMed: 
l’Anuari de la Mediterrània, afkar/ideas, Quaderns de la Mediterrània, els articles Focus o els 
papers i anàlisis breus en col·laboració amb EuroMeSCo, la principal xarxa de think tanks en 
política i seguretat a la Mediterrània que l’IEMed coordina des de 2010.  
 
Tot i que la pandèmia ha seguit acaparant bona part de l’atenció dels mitjans de comunicació, 
l’IEMed ha seguit mantenint un contacte estret amb els mitjans de comunicació i en especial, 
amb els periodistes que segueixen la regió mediterrània. Els 10 anys de la Primavera Àrab i 
de l’inici de la guerra a Síria o Líbia, la celebració del primer Dia de la Mediterrània a 
Barcelona i del 6è Fòrum Regional de la UpM, així com projectes destacats com la 
conferència anual de la xarxa EuroMeSCo a Barcelona o l’exposició “La mirada del biblista” 
han rebut una atenció particular per part dels mitjans.   
 
Les campanyes d’e-mailing i la difusió a través de xarxes socials s’han vist reforçades per la 
publicació d’un nou web, més visual i modern, eina clau de l’IEMed per oferir en línia tota la 
seva activitat i tots els continguts de les seves publicacions.  
 

Xarxes socials 
 
El trasllat de tota l’activitat pública de l’IEMed a formats en línia durant bona part de l’any ha 
impulsat els principals perfils de l’IEMed a les xarxes socials.  Facebook i  Twitter, primera 
font d’informació per a àmplies capes de població i principals xarxes d’aportació de tràfic cap 
al web, han seguit donant compte de totes les activitats i publicacions de l’IEMed. Però 
sobretot han mobilitzat un públic interessat en les qüestions que tracta l’IEMed que enguany 
podien assistir des de casa a conferències i seminaris retransmesos en línia i en directe, així 
com interactuar amb els ponents. Aquesta més gran activitat en línia també s’ha traduït en un 
augment dels visionats i subscriptors del canal YouTube de l’IEMed.  
 
Instagram, adreçat a un públic jove, ha duplicat el número de seguidors respecte l’any 
anterior mentre que la comunitat de professionals que segueix l’IEMed a Linkedin també 
manté un constant creixement. L’IEMed també té un compte Flikr on poder veure galeries 
d’imatges dels actes més destacats, i un a ISSUU, una plataforma que permet consultar de 
forma atractiva les publicacions, especialment les corporatives.  
 



Pla de treball 2021  

 

Planificació / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  77 

L’ús de les xarxes socials per part de l’IEMed li ha valgut aparèixer de nou en l’índex de 
referència internacional dels millors think tanks del món en la categoria de millor ús de 
les xarxes socials (2020 Global Go To Think Tank Index Report, Institut Lauder, 
Pennsylvania University).  
 

Llocs web associats 
 
A banda del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels 
següents llocs web:  
 
Xarxa EuroMeSCo 
www.euromesco.net  
El nou web, publicat a finals de 2017, ha impulsat la presència a internet de la principal xarxa de think 
tanks sobre política i seguretat a la Mediterrània, l’Euro-Mediterranean Study Commission 
(EuroMeSCo), coordinada per l’IEMed.  
 
Xarxa MedThink 5+5  
http://medthink5plus5.net  
Creada a Barcelona el maig de 2016 i amb l’IEMed com a secretariat, la xarxa Med Think 5+5 té com 
objectiu fomentar el diàleg i la recerca sobre com promoure la integració regional i la cooperació a la 
Mediterrània occidental.  
 
Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh  
http://redespanolafal.iemed.org  
Coordina pàgina a Facebook de la xarxa, així com una comunitat a Facebook i un perfil a Twitter del 
concurs internacional “Un mar de paraules”.  
 
Fundació de Dones Euromediterrànies 
https://www.euromedwomen.foundation/  
Desplega una àmplia presència pròpia a Facebook i a Twitter.  
 
 
CONNEKT. Un projecte Horizon 2020  
https://h2020CONNEKT.eu  
El projecte estudia els factors potencials de radicalització entre joves de vuit països per millorar la 
prevenció. Té presència a Facebook, Twitter i Linkedin. 
 
 

El 2021 en xifres   
 
Més de 278.415 pàgines úniques visitades al lloc web www.iemed.org *  
 
Més de 5.800 subscrits al servei d’avisos, invitacions i butlletins digitals de l’IEMed (es remet 
en quatre idiomes: anglès, francès, castellà i català).  
 
Més de 17.360 seguidors a Twitter.  
El compte acumula més de 20.000 tuits enviats. 
 
Més de 9.000 seguidors a Facebook  
 
Més de 8260 seguidors a Linkedin  
 

http://www.euromesco.net/
http://medthink5plus5.net/
http://redespanolafal.iemed.org/
https://www.euromedwomen.foundation/
https://h2020connekt.eu/
http://www.iemed.org/
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700 vídeos al canal YouTube de l’IEMed. 
Amb 45.700 visualitzacions l’any 2021 i 1.690 subscriptors. 
 
Més de 1200 seguidors a Instagram (680 l’any passat) 
 
Més de 20 cites a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos, tant en articles propis com de 
columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda.  
 
Més de 20 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans 
audiovisuals.  
 
 
*Google Analytics  

 


	Polítiques Euromediterrànies
	Xarxa EuroMeSCo
	EuroMeSCo Policy Debates
	EuroMeSCo Workouts
	EuroMeSCo Off the Record Policy Talks 2021
	EuroMeSCo Pairing Consultations 2021
	Webinar “Boosting the insertion of EU southern neighbours into regional and global value chains”
	Webinar “Awareness Raisers, Agents of Change. The Role of Civil Society in the Southern Neighbourhood’s Green Transition”
	EuroMeSCo Annual Conference “Setting the New Agenda for the Mediterranean in Motion. Shaping Post-Covid Euromed Relations”
	EuroMeSCo Public Debates
	EuroMeSCo Country Events
	EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings 2021

	Programa Young Researchers Lab
	IV Euromed Young Researchers Forum. “Green and Digital Transition in the Euro-Mediterranean Region: Youngs Connecting the Dots across Economic Development, Migration and Security”

	Anuari IEMed de la Mediterrània
	Presentació de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2020 “La Mediterrània: els desafiaments d’un àrea conflictiva”
	Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2022

	Enquesta Euromed a Experts i Actors de les Relacions Euromediterrànies
	Euromed Survey
	Euromed Survey Back-to-the-Field Session 2021 “Towards More Robust EU-Jordan Trade: Challenges and Prospects”

	Altres iniciatives
	XXIII Forum International de Réalités “La crise du COVID-19 et ses impacts géostratégiques dans l’espace euro-méditerranéen”
	Projecció i debat del documental Colis Suspect


	Món Àrab i Islàmic
	Programa Aula Mediterrània
	Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cicle de conferències
	Presentació “The Libyan Crossroads. Pasaje mortal a Europa 2011-2020”
	Cicle “10 anys després de les Primaveres àrabs: i ara què?”
	Presentació “Europa frente a Europa”
	XV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
	Seminari interdisciplinari de recerca d’Aula Mediterrània
	Jornada “La Mediterrània a L’Ateneu”

	Programa Prevenció de la Polarització i l’extremisme
	CONNEKT WP5 Stakeholders’ Seminar
	VII Seminar about Populism, Xenophobia, Conflict and Communication. “France in Front the Mirror”

	Programa Mitjans, Democràcia i Diversitat
	Observatori de la Islamofòbia als mitjans de comunicació
	Projecte Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety (MAGIC)
	Presentació del llibre Balas para todas. Seis mujeres periodistas en Oriente Medio y el Magreb

	Afkar/ideas
	Debat "Palestina, normalització amb Israel i els efectes de la pandèmia”


	Desenvolupament Sostenible i Integració Regional
	Xarxa MedThink 5+5
	Xarxa MED Confederation
	Webinari MED Confederation “Scaling Up Financial Inclusion of MSMEs for a Sustainable Recovery in the Mediterranean. Prospects and Challenges”

	Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN)
	EMGN Winter Academy
	EMGN MED Cafè
	EMGN Autumn Academy “Futures Thinking and Strategy Transformation for CGIs in the MENA Region”

	Programa Agenda 2030 a la Mediterrània
	Med Dialogues +2030 “The Road to a Sustainable and Climate Resilient Mediterranean”

	Programa Desenvolupament Humà i Integració Regional
	Conferència anual de Bancs Centrals de la Mediterrània. “Central banks at the frontline of the COVID-19 crisis: weathering the storm, spurring the recovery. A View from the Mediterranean Countries”
	XVIII New Africa Business and Development Forum (NABDF). “Africa: Harvesting New Horizons”
	Conferència anual del projecte CREACT4MED “Cultural and Creative Industries in the Mediterranean”
	Sessió informativa “Info Day INVESTMED” i llançament convocatòries per al finançament de projectes BSO/MSME

	Altres iniciatives

	Cultura, Gènere i Societat Civil
	Fundació Anna Lindh i Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh
	Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh
	XXI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (REFAL) i desenvolupament de capacitats
	IV Programa IEMed-REFAL d’Interculturalitat “Tejiendo Red. Projectes Interculturals de la REFAL”
	Programa “¡Nos movemos! ¡Participamos!”
	Marató Virtual de la Fundació Anna Lindh
	Projecte “Intercultural dialogue to combat hate speech”
	Projecte “Quo vadis – Civil society in the Euromed”

	Programa "Educar en la Diversitat"
	Projecte "Educar en la Diversidad. Construyendo ciutadania”
	Projecte "Construir ciudadania a les aules"
	Projecte Vibrart ERA
	Casal d’estiu "Identitats diverses: passat, present i futur"

	Programa “Un Mar de Paraules. La Veu dels Joves”
	XIV Concurs internacional de relats i contes Un mar de paraules: “Youth and mobility. Towards a Euro-Mediterranean citizenship”
	Cicle de debats “La veu dels joves”
	Jornada “El Hilo Oculto. Celebrando la lengua árabe, el viaje migratorio y la identidad diversa a través de la poesía, el arte y la música”

	Programa d’Igualtat de Gènere
	Xarxa Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM)
	Projecte “Voix de femmes”
	Exposició "Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània"
	Exposició “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies”
	Exposició “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of the Euro-Mediterranean Space"
	Jornada “Comunicar la Mediterrània amb una perspectiva de gènere”
	Conferència de llançament del projecte “advanCing youth and women sociaL inclUSion in The MEditerRanean” (CLUSTER)
	Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean Region: Resources and Information
	Col laboració amb la iniciativa Wikigender

	Programa “Mediterrània creativa”
	Acte inaugural de les Jornades Gatzara. “Tot allò que compartim”
	Conferència “Les défis interculturels et d'intégration dans l'espace méditerranéen”
	I Premis “El Temps de les Arts”
	X Acadèmia i Festival Internacionals de Música Medieval i Renaixentista - Early Music Morella 2021 “Santa María”
	XXII Mercat de Documentals Euromediterranis - MEDIMED 2021
	Khaled. Camí de refugi
	Exposició “La mirada del biblista. Instants d’eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del pare Ubach”
	Presentació de Mediterrània, un mar de música

	Quaderns de la Mediterrània
	Diàleg-Debat. “Diàleg intercultural. Reconeixement en la cultura de l’altre”
	Presentació del número 32 de Quaderns de la Mediterrània. Arte y creatividad: puentes de diálogo intercultural

	Altres iniciatives
	Presentació de l’estudi Barcelona capital de la Mediterrània. Democràcia local i combat per la pau


	Xarxes euromediterrànies i projectes europeus
	Xarxes euromediterrànies coordinades per l’IEMed
	EuroMeSCo
	Fundació de Dones de l’Euromediterrània (FFEM)
	Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) / REFAL
	MedThink 5+5
	MED Confederation
	Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN)
	Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)

	Xarxes euromediterrànies amb participació activa de l’IEMed
	EuroMed MIgration Research Network (EuroMedMig.ReNet)
	Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE)
	Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES)
	Euromediterranean University (EMUNI)
	ANIMA Investment Network

	Projectes europeus
	Connecting the Dots: Research and Policy Making on Economic Development, Security and Migration in the Southern Neighbourhood and Beyond
	CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies (CONNEKT)
	Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in soCiety (MAGIC)
	CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean (CREACT4Med)
	Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean (INVESTMED)
	The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean
	Contracte marc per la realització d’estudis en l’àmbit de les Relacions Exteriors – Veïnatge Sud i Gran Orient Mitjà- amb el Parlament Europeu
	advanCing youth and women sociaL inclUSion in The mEditerRanean (CLUSTER)


	Publicacions
	IEMed Mediterranean Yearbook 2021
	XI Euromed Survey to Experts and Actors. Towards a Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood
	Quaderns de la Mediterrània
	afkar/ideas
	CONNEKT Reports i Policy papers
	Informe Repenser la violence sexiste : perspectives de l'Égypte, du Liban et de la Syrie. Une conversation avec Ghida Anani, Mozn Hassan et Zeina Kanawati
	EuroMeSCo Joint Policy Studies
	EuroMeSCo Policy Papers
	EuroMeSCo Policy Reports
	IEMed Policy Studies
	IEMed Reports
	Informes europeus
	Col leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo

	Premsa, internet i xarxes socials
	Xarxes socials
	Llocs web associats


