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INTRODUCCIÓ 

L’IBEI és un Institut Universitari de Recerca, establert per les cinc universitats públiques de 

l’Àrea de Barcelona i la Fundació CIDOB, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 

Europea i Cooperació.  

Establert l’any 2004 com a fundació privada, l’IBEI combina activitat de docència i de recerca 

en Relacions Internacionals, Seguretat Internacional i Desenvolupament Internacional 

mitjançant una plantilla pròpia de professors/res i investigadors/res. L’IBEI és una institució 

acadèmica reconeguda internacionalment i la seva activitat de formació avançada en les 

matèries esmentades el situa entre els millors centres docents d’Europa. Aquest posicionament 

queda palès en l’evolució de la matrícula d’estudiants, que és de 190 alumnes de nou ingrés el 

curs 2021-2022, els quals provenen de cinquanta-set països diferents. En conjunt, 

aproximadament el 60% dels ingressos anuals de l’IBEI provenen d’activitats docents, en la 

seva major part derivats de les matrícules als diferents màsters.  

La memòria d’activitats per l’any 2021, que aquí es presenta, exposa el desenvolupament dels 

programes de màster, el desplegament dels cursos i altres activitats vinculades, així com les 

activitats de recerca, transferència i desenvolupament institucional que es van portar a terme 

a l’institut al llarg de l’any 2021. Aquest programa recull les activitats i accions previstes al 

pressupostos pels cursos acadèmics 2020-2021 i 2021-2022 aprovats pel Patronat de l’IBEI en 

les seves reunions del 22 d’octubre de 2020 i el 26 d’octubre de 2021. 

 

PROGRAMES DE MÀSTER 

Des dels seus inicis, l’IBEI ha tingut dos objectius fundacionals: la docència de postgrau en 

estudis internacionals i la recerca acadèmica en relacions internacionals, política comparada, 

economia política internacional o seguretat internacional.  

Amb els anys, l’oferta de màsters s’ha anat ampliant, fins a arribar als 5 màsters que s’han ofert 

durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022. La planificació de l’any 2021 inclou els cursos del 

segon semestre del curs acadèmic 2020-2021 i els cursos del primer semestre del curs 

acadèmic 2021-22. Les assignatures optatives són compartides pels diversos màsters, mentre 

que les obligatòries son pròpies de cada màster. 

 Assignatures del segon semestre del curs acadèmic 2020-2021: 

1004 Investigación Social Avanzada 4 OBLIGATORIA 

1102 Política Comparada y Democratización 6 OBLIGATORIA 

2003 Problemas, Actores y Política de Seguridad Internacional 4 OBLIGATORIA 

2004 Seminario de Investigación en la Seguridad Internacional 4 OBLIGATORIA 

3004 Seminario de Investigación en Desarrollo Internacional 4 OBLIGATORIA 

3005 Tendencias Globales y Sostenibilidad 4 OBLIGATORIA 

5003 Asuntos, Actores y Política en los Estudios Internacionales 4 OBLIGATORIA 

5004 Métodos de investigación II - Probabilidad, inferencia, regresión 4 OBLIGATORIA 

5009 Issues and Trends in Research Methods 4 OBLIGATORIA 

9001 Área de Estudios Mediterráneos 6 OPTATIVA 
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9070 Estudios del Mediterráneo y el Mundo Árabe 4 OPTATIVA 

9020 Política Medioambiental Internacional 6 OPTATIVA 

9071 Política Ambiental Internacional  4 OPTATIVA 

9072 Economía Política Internacional  4 OPTATIVA 

9008 Economía Política Internacional 6 OPTATIVA 

9013 Geopolitics of Energy 4  OPTATIVA 

9019 Políticas de Sanciones Internacionales 3 OPTATIVA 

9023 Protección Internacional de los Derechos Humanos 4 OPTATIVA 

9024 Relaciones Internacionales en América Latina 4 OPTATIVA 

9025 Relaciones Internacionales del Medio Oriente 4 OPTATIVA 

9026 Relaciones Internacionales en Asia 4 OPTATIVA 

9027 Análisis de Política Exterior 4 OPTATIVA 

9028 Negocios Internacionales e Instituciones Económicas  4 OPTATIVA 

9029 Crecimiento, Desigualdad y Pobreza 4 OPTATIVA 

9031 Procesos de Paz y Resolución de Conflictos 4 OPTATIVA 

9032 Guerra y Genocidio 4 OPTATIVA 

9034 Estrategia 4 OPTATIVA 

9037 Política Exterior, Diplomacia y Globalización 3 OPTATIVA 

9041 Ciberseguridad 4 OPTATIVA 

9047 Teoría de Juegos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 

9048 Políticas de Inmigración de Integración 4 OPTATIVA 

9049 Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 OPTATIVA 

9050 Seguridad Internacional y Armas de Destrucción Masiva 4 OPTATIVA 

9051 Natural Resources and Armed Conflicts 4 OPTATIVA 

9052 Foreign and Security Policy of the Russian Federation 4 OPTATIVA 

9056 Género, seguridad y desarrollo 4 OPTATIVA 

9059 Políticas transnacionales en Europa 4 OPTATIVA 

9061 Políticas de Minorías en Oriente Medio 4 OPTATIVA 

9062 Política Internacional sobre el cambio climático 4 OPTATIVA 

9066 Gobernanza Compleja de los Desafíos Globales 4 OPTATIVA 

9067 Gobernanza Global 6 OPTATIVA 

9068 Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global     6 OPTATIVA 

9072 Economía Política Internacional 4 OPTATIVA 

9073 Terrorism and Counterterrorism 4 OPTATIVA 

9076 Visualización de Datos 4 OPTATIVA 

9077 Análisis de Texto y Contenido 4 OPTATIVA 

9085 Política de las Organizaciones Internacionales 4 OPTATIVA 

9086 Diseño de Programas y Desarrollo 4 OPTATIVA 

9087 Justicia y Paz Transicional 4 OPTATIVA 

9093 Nacionalismo y Democracia 4 OPTATIVA 

9094 Análisis de Datos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 

9097 The Politics and Practice of International Humanitarianism 4 OPTATIVA 

9099 Science Diplomacy 4 OPTATIVA 

9100 Conflicto, Prevención, Reacción y Reconstrucción 4 OPTATIVA 
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Assignatures del primer semestre del curs acadèmic 2021-2022: 

1002 Política Comparada y Democratización 6 OBLIGATORIA 

1006 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 

1007 Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 4 OBLIGATORIA 

1008 Comercio y Economía Internacional 4 OBLIGATORIA 

1104 Investigación Social Avanzada 4 OBLIGATORIA 

1106 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 

1108 Comercio y Economía Internacional  4 OBLIGATORIA 

2001 Teorías de la Seguridad Internacional 8 OBLIGATORIA 

2002 Métodos de Investigación en Seguridad Internacional 6 OBLIGATORIA 

3001 Modelos de Crecimiento y Estrategias de Desarrollo 4 OBLIGATORIA 

3002 Gobernanza, Instituciones Nacionales y Globales 4 OBLIGATORIA 

3003 Métodos de Investigación en Desarrollo Internacional 6 OBLIGATORIA 

5001 Teorías Avanzadas de las Relaciones Internacionales 8 OBLIGATORIA 

5002 Métodos de investigación I - La lógica de la investigación social 6 OBLIGATORIA 

5005 Theories of International Studies 8 OBLIGATORIA 

5006 Contemporary Debates 4 OBLIGATORIA 

5007 Research Methods III 4 OBLIGATORIA 

5008 Research Methods IV 4 OBLIGATORIA 

4001 Gestión Pública 6 OBLIGATORIA 

4004 Thesis Workshop 3  OBLIGATORIA 

9002 Sistema Jurídico Internacional 4 OPTATIVA 

9004 Estudios de Asia Oriental 4 OPTATIVA 

9005 Historia Política Global 4 OPTATIVA 

9006 Estudios de América Latina 4 OPTATIVA 

9007 Guerra, Pensamiento Político y la Construcción de la Paz 4 OPTATIVA 

9009 Conflictos Étnicos y Nacionalismo 4 OPTATIVA 

9010 Estudios de Inteligencia 4 OPTATIVA 

9011 Procesos Políticos de la Unión Europea 4 OPTATIVA 

9012 Globalización y Sociedad 4 OPTATIVA 

9014 Los BRICS i el Cambio en el Poder Global 4 OPTATIVA 

9016 Evaluación de Programas en Desarrollo 4 OPTATIVA 

9017 Conocer el Desarrollo: Teoría y Práctica 4 OPTATIVA 

9021 Desarrollo y Cooperación Internacional 4 OPTATIVA 

9043 Migraciones Internacionales 4 OPTATIVA 

9055 Relaciones Internacionales de Ciudades Globales 4 OPTATIVA 

9057 Comparative Regionalism 4 OPTATIVA 

9064 Civil Wars 4 OPTATIVA 

9083 American Foreign Policy 4 OPTATIVA 

9088 Islam y Política 4 OPTATIVA 

9094 Análisis de Datos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 
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9095 

La Unión Europea y sus Vecinos: Políticas, Instituciones e 

Instrumentos  4 OPTATIVA 

9098 Political Economy of Welfare State 4 OPTATIVA 

 

El model docent de l'IBEI s'estructura a l’entorn de classes, seminaris i tutories. El nombre 

d'alumnes de cada assignatura és reduït i s'espera que els i les estudiants hi participin 

activament mitjançant presentacions, treballs en grup i treballs individuals. A més, a cada 

estudiant se li assigna un/a tutor/a personal i es fa el seguiment del seu progrés al llarg del 
curs. L'IBEI també desenvolupa competències transferibles que els estudiants podran aplicar 

en les seves futures carreres professionals. Els i les estudiants tenen l'oportunitat de tractar 

amb professors/res visitants, funcionaris/àries en actiu, experts/es governamentals i 

professionals que imparteixen amb regularitat classes i seminaris de recerca a l'IBEI. 

A més, l'IBEI ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en un programa 

d'intercanvi amb d’altres universitats europees i no-europees. La participació en el programa 

d'intercanvi implica l'ampliació del màster a 18 mesos, ja que els i les estudiants necessitaran 

un altre semestre per donar cabuda a la seva estada a l'estranger. L’oferta d’intercanvi 

internacional s’ha anat ampliant fins a arribar a 23 convenis amb universitats de primer nivell 

d’arreu del món durant els cursos 2020-2021 i 2021-22:  

American University in Cairo (El Caire, Egipte) 

Université de Montréal (Mont-real, Canadà)  

FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Buenos Aires, Argentina)  

Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile (Santiago de Xile, 

Xile) 

Instituto Mora (Ciutat de Mèxic, Mèxic) 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú)  

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil) 

Hitotsubashi University (Tokyo, Japó) 

Jawaharlal Nehru University (Nova Delhi, Índia) 

KIMEP University (Almaty, Kazajistán)  

The Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem, Israel) 

Seoul National University (Seül, Corea del Sud)  

National Taiwan University (Taipei, Taiwan) 

Aarhus University (Aarhus, Dinamarca)  

Charles University (Praga, República Txeca) 

Freie Universität Berlin (Berlín, Alemanya) 

Hertie School (Berlín, Alemanya) 
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Sabanci University (Istanbul, Turquia)  

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye, França) 

Università Bocconi (Milà, Itàlia) 

Università degli Studi di Trento (Trento, Itàlia) 

Universität Konstanz (Konstanz, Alemanya) 

Vilnius University (Vílnius, Lituània) 

 

Màster en Relacions Internacionals 

En pocs anys, el Màster en Relacions Internacionals, la primera edició del qual es va realitzar 

el curs 2004-05, s'ha anat configurant com una oferta formativa de referència en l'àmbit 

espanyol i internacional per a molts estudiants amb expectatives de desenvolupar una carrera 

professional en alguna de les dimensions socials, polítiques i econòmiques de les relacions 

internacionals. 

El programa d'estudis està orientat a oferir les capacitats i habilitats necessàries per ajudar els 

estudiants a desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit internacional. Es tracta d'un 

programa relativament interdisciplinari, en el qual els i les estudiants entren en contacte 

amb disciplines com la política, el dret o l'economia, però en què també poden especialitzar-se 

en matèries específiques del seu interès. En aquest sentit, aquesta combinació de coneixement 

els és molt útil a la seva futura carrera, tant en l'àmbit de la diplomàcia pública, les 

organitzacions internacionals o el món empresarial, entre altres àmbits en què actualment ja 

estan actius els graduats de promocions anteriors. 

 

Màster en Seguretat Internacional 

El Màster en Seguretat Internacional és un programa interdisciplinari d'un any de durada 

orientat a formar futurs professionals en els estudis sobre la guerra i la pau. Té per objectiu 

proporcionar als estudiants eines d'anàlisi completes, una sòlida formació en metodologia de 

la recerca i una comprensió profunda dels conflictes internacionals al segle XXI. El programa 
de postgrau en Seguretat Internacional combina la teoria i la pràctica i proporciona als i a les 

estudiants rigor acadèmic i alhora criteri en l’àmbit de la seguretat internacional. 

 

Màster en Desenvolupament Internacional 

El Màster en Desenvolupament Internacional és un programa interdisciplinari d'un any de 

durada orientat a formar futurs professionals en l'àmbit del desenvolupament des d'una 

perspectiva global. Té per objectiu proporcionar als estudiants eines d'anàlisi completes, una 

sòlida formació en metodologia de la recerca i una comprensió profunda de conceptes claus 

com ara la governança global i el desenvolupament, el creixement econòmic i la sostenibilitat, 

els conflictes a causa dels recursos limitats, les noves potències emergents i els moviments 

socials, així com les tendències actuals en relació amb la desigualtat en les condicions de vida. 

El programa de postgrau en Desenvolupament Internacional combina la teoria i la pràctica i 
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proporciona als i a les estudiants rigor acadèmic i alhora criteri en l’àmbit del 

desenvolupament internacional. 

 

Màster en Recerca en Estudis Internacionals 

El Màster en Recerca en Estudis Internacionals és un programa interdisciplinari de 120 crèdits 

ECTS que combina l’estudi de problemes complexos de política internacional i àrees afins, amb 

una particular insistència en la metodologia de recerca en ciències socials. Aquest màster de 

dos anys de durada té per objectiu preparar analistes de polítiques i investigadors/res en 

diferents àrees dels estudis internacionals, oferint-los formació avançada de capacitació i 

recerca per desenvolupar o consolidar les seves carreres professionals i acadèmiques. El 

programa també ofereix una preparació excel·lent per cursar amb èxit un doctorat en Relacions 

Internacionals, Estudis de Desenvolupament, Polítiques Públiques o Ciències Polítiques. 

Durant el primer any del programa, el Màster en Recerca en Estudis Internacionals combina la 

teoria i la pràctica, oferint als i a les estudiants un ampli coneixement dels diferents àmbits dels 

estudis internacionals, des d’una perspectiva tant acadèmica com professional. A més de les 

assignatures obligatòries, cada curs s’ofereixen més de 50 assignatures optatives d’estudis 

internacionals, impartides per prestigiosos professors i una gran varietat d’experts de prestigi 

internacional. En el segon any del programa, els i les estudiants es formen en mètodes de 

recerca avançats, que inclouen tècniques d’anàlisi innovadores i programes informàtics 

complexos. Els coneixements adquirits en el decurs dels dos anys d’estudi s'aplicaran en la 

realització d’un Treball Final de Recerca de Màster de 30 crèdits ECTS, que es redactarà durant 

el darrer semestre del programa. Durant el curs 2020-2021 va tenir lloc la segona edició 

del Màster en Recerca en Estudis Internacionals i els estudiants de la primera van acabar el seu 

segon any de màster. 

 

Màster en Polítiques Públiques (Mundus MAPP) 

El Màster Erasmus Mundus en Polítiques Públiques (Mundus MAPP per les sigles en anglès) és 

un màster internacional de dos anys de durada, que vol donar resposta directa a les necessitats 

formatives creades per un entorn global en ràpida transformació i pels nous reptes que han 

d'afrontar les polítiques públiques. Establert l’any 2007, el programa funciona com un Màster 

Conjunt Erasmus Mundus finançat per la Comissió Europea. 

El Mundus MAPP proporciona als i a les estudiants els coneixements conceptuals i les 

competències professionals necessàries per comprendre els problemes de la política 

transnacional contemporània i intervenir-hi decisivament, des del canvi climàtic al terrorisme 

internacional, passant pel fracàs en la regulació del sector financer. Permet entendre en detall 

i sistemàticament la manera en què operen i interactuen les institucions polítiques, juntament 

amb els processos i polítiques públiques, des de l'economia política global fins als nivells 

nacional i local, posant un èmfasi especial en la intervenció europea en els diferents nivells de 

governança. La interdisciplinarietat i l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics són trets 

distintius del Mundus MAPP. El consorci consta de quatre socis: la Central European University 
(Viena), l’Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam (L’Haia), la University of 

York (York) i l’IBEI. El primer any es cursa a l'Institute of Social Studies of Erasmus University 
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Rotterdam o a la Central European University a Viena. El segon any, a la University of York o a 

l’IBEI.  

 

ALTRES PROGRAMES DE DOCÈNCIA 

A més de la docència de postgrau, l’IBEI organitza anualment diverses escoles d’estiu, així com 

altres activitats de formació executiva i de formació on-line. Moltes d’aquestes iniciatives es 

fan en coordinació amb altres instituts de recerca internacionals, universitats o institucions 

que treballen en diferents àmbits d’interès. 

 

Escoles d’estiu 

Barcelona Summer School in Global Politics, Development and Security. L’Escola d’Estiu de l’IBEI 

en Política Global, Desenvolupament i Seguretat és un programa pensat per a estudiants de 

postgrau i totes aquelles persones que tinguin interès en un coneixement avançat dels 

problemes de seguretat internacional, desenvolupament internacional i política global. 

L’objectiu és oferir diversos cursos breus sobre temes rellevants d’actualitat, impartits per 

acadèmics/ques i experts/es de prestigi internacional. L'escola permetrà als i a les participants 

discutir de manera àmplia (dins i fora de l'aula) els desenvolupaments actuals de la política 

global des de la perspectiva de les teories i aproximacions bàsiques de les ciències socials i les 

relacions internacionals. Opcionalment, els i les estudiants poden sol·licitar una avaluació per 

poder obtenir crèdits ECTS, sempre que estiguin reconeguts per la seva universitat. L’edició de 

2021 d’aquesta Summer School va compaginar el format online i l’híbrid i va tenir lloc entre el 

17 de juny i el 2 de juliol de 2021. 

Barcelona Science and Technology Diplomacy Summer School (SciTech Diplohub i IBEI). Aquesta 

escola d’estiu està dirigida a professionals líders que aspiren a incidir en els reptes 

transnacionals actuals mitjançant la promoció de la comprensió transfronterera i la cooperació 

científica i tecnològica. L’escola d’estiu ofereix un curs immersiu de més de 40 hores que 

cobreix els temes més urgents sobre la diplomàcia en ciència i tecnologia, des del 

desenvolupament sostenible fins a la diplomàcia tecnològica, amb una especial atenció a 

Europa, el Mediterrani i el paper de les ciutats globals. L’edició de 2021 va ser en format online 

i va tenir lloc entre el 9 i el 23 de juliol de 2021. 

Euro-Asia Summer School. Organitzada pel Leuven Centre for Global Governance Studies 

conjuntament amb l’Hitotsubashi University (Japó), la Seoul National University (Corea del 

Sud), la KDI School of Public Policy and Management (Corea del Sud) i l’IBEI, aquesta escola 

d’estiu online se centra en l’estudi de les relacions entre la UE i Àsia Oriental, tant pel que fa a 

la cooperació bilateral com la multilateral en la governança global. Pretén reunir estudiants 

amb talent d’Àsia i Europa per estudiar aspectes clau del governança global des d’una 

perspectiva comparada. Aquesta Summer School va tenir lloc de manera virtual entre el 3 i el 

10 de setembre de 2021. 

 

Formació executiva 

Al llarg de 2021, l’IBEI va coordinar i organitzar els següents cursos de formació executiva:  
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Política e Instituciones de la Unión Europea. Coordinador acadèmic: Yannis Karagiannis (IBEI). 

Organitzat conjuntament amb la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 23 de gener 

de 2021 – 14 de febrer de 2021.  

Planificación y Articulación Estratégica y Operativa. Coordinadors acadèmics: Miquel Salvador 

i David Sancho (UPF). Organitzat conjuntament amb la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 23 de gener de 2021 – 14 de febrer de 2021.  

Seminario de Política Sectorial. Coordinador acadèmic: Xavier Ballart (UAB). Organitzat 

conjuntament amb la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 20 de febrer de 2021 – 

14 de març de 2021. 

Una mirada internacional a les polítiques metropolitanes. Coordinador acadèmic: Oriol Costa 

(UAB i IBEI). Organitzat conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 16 de juny de 

2021 – 7 de juliol de 2021. 

 

Formació on-line 

International Relations, Geopolitics and Global Governance (UOC i IBEI). Aquest curs 

d'especialització s'endinsa en els problemes principals que actualment hi ha en política 

internacional i tracta tant els aspectes econòmics com la política de les relacions internacionals 

en el món modern. El curs està dissenyat per a proporcionar formació especialitzada i eines 

analítiques i conceptuals avançades amb l’objectiu de comprendre i analitzar la complexitat i 

el dinamisme de la societat internacional. El perfil del/de la participant és molt ampli. En 

primer lloc, estudiants universitaris/àries amb interès pels estudis internacionals i els aspectes 

geopolítics; en segon lloc, professionals i altres persones interessades que busquin més 

comprensió sobre els actuals processos internacionals de presa de decisions. Aquest programa 

proporciona i augmenta les capacitats següents: Conducció d'anàlisis complexes integrant un 

gran nombre de variables sociopolítiques; previsió de possibles desenvolupaments en política 

mundial i governança global; traducció de construccions teòriques i conceptuals a 

interpretacions expertes perfeccionades. En coordinació amb la UOC, l’IBEI ofereix un 
programa de 16 crèdits ECTS amb 4 assignatures de caràcter trimestral en anglès: política 

mundial contemporània, economia política internacional, relacions internacionals d’Orient 

Mitjà i seguretat i desenvolupament. Aquest curs es va portar a terme durant el primer 

semestre del curs 2020-2021 i del curs 2021-2022. 

New Challenges of Global Governance (UOC i IBEI): El curs d’especialització en nous reptes de la 

governança global pretén aprofundir en com la globalització, els canvis tecnològics i la irrupció 

de les potències emergents estan reconfigurant la política mundial i transformant les nostres 

societats. L'objectiu de l'especialització és doble. En primer lloc, capacita els estudiants per dur 

a terme una anàlisi avançada de les complexitats de la governança global, centrant-se en 

diverses qüestions que cada cop són més importants en l'agenda política internacional, com el 

canvi climàtic. En segon lloc, els introdueix en els mecanismes multinivell de presa de decisions 

que afecten la governança global. L'especialització permet entendre els principals reptes als 

quals s'enfronta actualment la governança global, tenint en compte tant els aspectes econòmics 

com polítics d'aquests nous reptes. En coordinació amb la UOC, l’IBEI ofereix un programa de 

12 crèdits ECTS amb 4 assignatures de caràcter trimestral i en anglès: política ambiental 

internacional, reptes de la governança multinivell, governança de la salut global i tecnologia i 
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governança global. Aquest curs es va oferir durant el segon semestre del curs 2020-2021 i del 

curs 2021-2022. 

 

RECERCA 

La recerca a l’IBEI és transversal i interdisciplinària. A més de la recerca individual de cada 

investigador/a, l’IBEI facilita un entorn de recerca favorable a crear sinèrgies entre els i les 

investigadors/res a l’hora d’emprendre projectes de recerca col·lectius.  

 

Research Clusters 

Cada clúster reuneix a professors/res de l’IBEI, professors/res afiliats/des, estudiants visitants 

i estudiants de doctorat que comparteixen resultats en una mateixa àrea de recerca i els 

proporciona una plataforma per discutir el seu treball, intercanviar opinions i iniciar projectes 

de recerca conjunts. Les activitats de clúster inclouen, entre d’altres, reunions de treball, 

recessos, tallers, sessions de formació i esdeveniments en xarxa amb altres grups i centres de 

recerca. Actualment, l’IBEI disposa de 5 research clústers, que porten a terme tasques de 

reflexió i debat sobre diversos temes d’interès: 

Globalització i Política Pública: Aquest clúster de recerca se centra en l’estudi de la influència 

de la globalització i de la capacitat de diferents actors per defensar i promoure els seus 

interessos econòmics i polítics. La investigació dels i les membres d'aquest grup es focalitza en 

iniciatives anti-monopoli i la regulació dels mercats d’electricitat i finances, i analitza la 

governança internacional a través de les polítiques de condicionalitat, mesures de 

transparència i gestió de crisis. El coordinador d'aquest clúster de recerca és el Dr. Yannis 

Karagiannis, Associate Professor de l'IBEI. 

Normes i Regles en Política Internacional: Aquest clúster reuneix investigadors/res de diverses 

perspectives teòriques i metodològiques que estudien el paper de les normes i les regles en el 

manteniment de l'ordre internacional, així com fins a quin punt els actors institucionals 

formals i informals les disputen. Els interessos actuals dins del grup van des de la 

transformació de l'ordre jurídic dominant i l’aparició d’una nova llei “postnacional” que 

transcendeix la nacional i la internacional, el paper de les organitzacions regionals en la 

conformació de polítiques nacionals i subnacionals, fins a la contestació local de les normes de 

construcció d’estats post conflicte. El coordinador d'aquest clúster de recerca és el Dr. Robert 

Kissack, Associate Professor de l'IBEI. 

Institucions, Desigualtat i Desenvolupament: Aquest clúster de recerca explora les dinàmiques 

econòmiques i polítiques que generen diversos patrons de desigualtat i condueixen a diferents 

resultats de desenvolupament a tot el món. Els interessos de recerca d'aquest grup se centren 

en les arrels històriques de la desigualtat a Europa i l’Àfrica subsahariana, la relació entre la 

diversitat ètnica i la provisió de béns públics a Amèrica Llatina, i la interdependència entre 

desigualtat, finançament i construcció de mercats a l'Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. El 

coordinador d'aquest clúster de recerca és el Dr. Frank-Borge Wietzke, Assistant Professor de 

l'IBEI. 
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Seguretat, Conflicte i Pau: Aquest clúster de recerca analitza les causes i les implicacions dels 

conflictes i la violència política, i especialment la retroalimentació de les institucions, ja siguin 

la societat, els governs, les organitzacions humanitàries i els grups socials, amb les dinàmiques 

de conflicte. Els interessos de recerca del grup inclouen l’impacte dels recursos naturals en les 

guerres civils, les polítiques locals sobre delictes d'odi, les paradoxes de la seguretat 

governança derivades de les pràctiques de construcció de la pau de la UE, els moviments 

secessionistes, les formes de contestació dins de la UE al voltant del suport militar a tercers 

països, el racisme i l'antisemitisme, el paper de la identitat en l'estabilització post conflicte, la 

protecció dels civils en guerra, la política internacional d'acció humanitària i la defensa 

transnacional de les normes humanitàries. La coordinadora d'aquest clúster de recerca és la 

Dra. Lesley-Ann Daniels, Investigadora de l'IBEI. 

Estats, diversitat i identitats col·lectives: Aquest clúster centra la seva recerca en l’etnicitat, el 

nacionalisme, la migració i la classe social, sovint compartimentat per l’ètnia, el nacionalisme, 

la migració i el paper de l'estat, les institucions supranacionals i els actors de la societat civil en 

la construcció i la mobilització d’identitats col·lectives. Entre els interessos del grup s’inclou el 

paper de les institucions estatals -en paral·lel a les institucions supranacionals com la Unió 

Europea- en la conformació del nacionalisme i l’ètnia a l'Àfrica subsahariana i a l'Amèrica 

Llatina; la connexió entre acords de pau, la mobilització basada en identitats i l’estabilitat 

política al sud-est asiàtic; els efectes de la diversitat en diferents règims d’incorporació 

d’immigrants a Europa; i el vincle entre Brexit i identitats de protesta. El coordinador d'aquest 

clúster és el Dr. Matthias vom Hau, Associate Professor de l'IBEI. 

 

Grups de recerca 

Fins l’any 2021 i a l’espera d’una nova convocatòria, l’IBEI va tenir reconeguts per part de 

l’AGAUR 3 grups de recerca amb finançament on, sota la direcció d’un/a investigador/a sènior, 

s’hi reuneixen la majoria dels investigadors de l’IBEI. Aquest reconeixement i finançament es 

va estendre de gener de 2017 a setembre de 2021. Els grups de recerca de l’IBEI són: 

Grup de recerca en estudis internacionals (GREI): Es tracta d’un grup de recerca constituït l’any 

2008. El treball del grup enfoca un conjunt ampli de problemes de caràcter global sobre la 

política i el desenvolupament internacional, i s'orienta a l'estudi dels processos de governança 

en l'àmbit internacional de manera transversal. Així, els membres del grup estudien, entre 

d’altres qüestions, l'economia política dels estats en el context de la globalització, el paper de 

les institucions multilaterals i les xarxes d'actors que estan presents en l'àmbit internacional o 

els processos d'interacció entre països i els efectes en les seves polítiques públiques. El grup 

de recerca està integrat pels i les següents investigadors/res de l’IBEI: Jacint Jordana, Yannis 

Karagiannis, Matthias vom Hau, Andrea C. Bianculli, Fulya Apaydin, Frank Borge Wietzke, 

Lesley-Ann Daniels, Pablo Astorga, Martin Shaw, Charles B. Roger, Shashwat Kumar i Carlos D. 

Bravo Laguna.  

Observatori de política exterior europea: És un grup de recerca nascut l’any 2001 amb la finalitat 

de fomentar i aprofundir en el coneixement i el debat sobre la política exterior de la Unió 

Europea. Té entre els seus objectius una producció científica rellevant i de caràcter col·lectiu 

en aquest àmbit, la difusió dels seus treballs científics, la formació de joves investigadors/res i 

la consolidació i internacionalització del propi grup. L’Observatori integra els i les 

investigadors/res següents: Esther Barbé, Oriol Costa, Elisabeth Johansson-Nogués, Robert 
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Kissack, Margarita Petrova, Laia Mestres, Martijn Vlaskamp, Lara Klossek, Adrià Rivera i Diego 

Badell Sánchez. 

Grup de recerca per la qualitat de la democràcia (Q-DEM). Es tracta d'un grup de recerca 

constituït l'any 2008 que té com a objectiu analitzar la representació política a les democràcies 

avançades. Això significa (1) analitzar com factors institucionals com la consolidació de la 

governança multinivell, els canvis en les preferències polítiques, el reconeixement de nous 

problemes públics i/o la composició de les elits afecten el grau de correspondència entre les 

actuacions dels polítics i governants i les preferències ciutadanes; (2) analitzar el paper dels 

grups d’interès en el procés d’elaboració de les polítiques públiques en perspectiva comparada; 

i (3) analitzar la dinàmica de l’agenda, prestant especial atenció a l’estudi de les polítiques de 

transparència i la lluita contra la corrupció com a grans reptes de les democràcies avançades. 

Per a assolir aquests objectius, aquest grup de recerca desenvolupa la recopilació de dades i 

informació pròpia, combinant tècniques qualitatives i quantitatives, especialment la tècnica 

experimental. El grup està format pels i les següents investigadors/res de l’IBEI: Laura 

Chaqués-Bonafont, Juan Carlos Triviño, Leire Rincón i Alba Huidobro. 

 

Projectes de recerca amb finançament europeu 

States, Nationalism, and the Relationship between Ethnic Diversity and Public Goods Provision 

(ETHNICGOODS). Projecte de recerca finançat amb una Consolidator Grant del Programa 

H2020 de l’European Research Council (ERC). El projecte té com a objectiu qüestionar la tesi, 

àmpliament acceptada per polítics nacionalistes arreu però també per una part de la literatura 

sobre economia política, que la diversitat ètnica impedeix les perspectives de progrés 

econòmic i benestar social degut a què els migrants i les minories ètniques son receptors 

immerescuts de béns públics com l’escolarització o l’assistència sanitària. En lloc de tractar la 

diversitat ètnica com a exògena, el projecte explora el paper dels patrons històrics de 

construcció de nacions i de desenvolupament institucional estatal per a comprovar si els 

diferents models de construcció nacional, és a dir, assimilació, acomodació o exclusió de 

minories, tenen conseqüències diferents per als nivells actuals de diversitat i de 

subministrament de béns col·lectius. Per a desenvolupar i provar aquest argument teòric a 

escala mundial, ETHNICGOODS crea dues noves bases de dades disponibles públicament i 

combina estudis de cas històrics comparats amb anàlisi estadística. La durada total del projecte 

s’estén d’octubre de 2020 a setembre de 2025. L’investigador principal és el Dr. Matthias vom 

Hau, Associate Professor de l’IBEI.  

Global Governance and the European Union: Future Trends and Scenarios (GLOBE). Projecte 

col·laboratiu finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. El projecte aborda 

les prioritats estratègiques identificades en l'Estratègia Global de la UE 2016 (comerç, 

desenvolupament, seguretat i canvi climàtic, migracions i finances globals), per tal d'identificar 

els principals obstacles per a una governança global efectiva i coherent per part de múltiples 

actors en un món multipolar. Així mateix, pretén proporcionar als responsables polítics, 

acadèmics i al públic en general una anàlisi sobre la situació actual de la governança global, 
mitjançant el desenvolupament de nous enfocaments teòrics i metodològics i identificar 

limitacions i oportunitats en un conjunt d'escenaris de governança global per al 2030 i 2050. 

GLOBE reuneix un consorci acadèmic de deu socis de vuit països diferents, compost per 

acadèmics/ques i responsables polítics europeus i internacionals, incloent l’IBEI, que és el 



 

14 
 

coordinador del projecte; ESADE Business & Law School (Barcelona); Katholieke Universiteit 

Leuven (Bèlgica); University College London (Regne Unit); Wissenschaftszentrum Berlin fur 

Socialforschung (Alemanya); Hebrew University of Jerusalem (Israel); Facultad 

Latinoamericana Ciencias Sociales (Argentina); Universitas Bina Nusantara (Indonèsia); 

ISGlobal (Barcelona); i la Universitat de Pequín (Xina). La durada total del projecte s’estén de 

gener de 2019 a desembre de 2022. L’investigador principal a càrrec és el Dr. Jacint Jordana, 

Catedràtic de Ciència Política de la UPF i Director de l’IBEI.   

Trust in Governance and Regulation in Europe (TiGRE). Projecte col·laboratiu finançat pel 

programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. El projecte estudia la confiança entre els actors 

dels règims reguladors, com ara els reguladors, els òrgans polítics, administratius i judicials, 

les indústries regulades, els proveïdors de serveis i les seves organitzacions d'interès, els 

consumidors i altres interessos socials, i els ciutadans en general. TiGRE obre així noves 

direccions d’investigació segons la tradició dels estudis sobre relacions de confiança entre 

ciutadans i autoritats públiques. La durada total del projecte s’estén de gener de 2020 a juny 

de 2023. L’investigador principal per part de l’IBEI dins el consorci liderat per l’Université de 

Lausanne és el Dr. Jacint Jordana, Catedràtic de Ciència Política de la UPF i Director de l’IBEI.  

Explaining Global India: A Multi-Sectoral PhD Training Programme Analysing the Emergence of 

India as a Global Actor (GLOBAL INDIA). Malgrat la importància potencial de l’Índia per a 

Europa, els coneixements de la comunitat investigadora europea sobre l’Índia són febles, amb 

escassetat de doctors en aquesta àrea i amb pocs mòduls sobre l’Índia en programes de grau o 

de postgrau. La importància creixent de l’Índia com a poder econòmic i polític mundial fa que 

Europa necessiti formar una nova generació d’experts que entenguin els desenvolupaments 

polítics, econòmics i socials d’aquest país, hagin viscut i treballat en el país i tinguin la 

consciència cultural i les habilitats de recerca necessàries per observar i analitzar com està 

canviant el compromís de l'Índia amb el món. El consorci està format per sis universitats 

europees, sis universitats índies i sis socis no universitaris amb l’objectiu de desenvolupar un 

programa de doctorat integrat, multidisciplinari i intersectorial. La durada total del projecte 

s’estén de maig de 2017 a abril de 2021. L’investigador i les investigadores principals per part 

de l’IBEI dins el consorci liderat per la Dublin City University són el Dr. Jacint Jordana, la Dra. 

Esther Barbé i la Dra. Elisabeth Johansson-Nogués. Els investigadors predoctorals vinculats a 

aquest projecte són la Lara Klossek i en Shashwat Kumar. 

The Securitization of Migrants and Ethnic Minorities and the Rise of Xenophobia in the EU 

(SECUREU). El projecte explora la securitització dels migrants i les seves conseqüències per a 

la xenofòbia en el context de la recent crisi dels refugiats de la UE, que va transformar 

fonamentalment la política migratòria de la UE, però que també va provocar reaccions 

oposades per part d’alguns països. SECUREU aprofundeix en la securitització dels migrants i 

les minories ètniques des d'una perspectiva històrica centrant-se en com ha evolucionat 

l'enquadrament dels diferents grups minoritaris al llarg del temps i com les minories ètniques 

experimenten i tracten la seva representació en el discurs públic. La durada total del projecte, 

finançat pel Programa Erasmus+ (Jean Monnet Networks) de la Unió Europea, s’estén de 

novembre de 2020 a novembre de 2023. L’investigador i la investigadora principals a càrrec 

són el Dr. Matthias vom Hau, Associate Professor de l’IBEI i la Dra. Lesley-Ann Daniels, Research 

Fellow de l’IBEI. 

Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America (CRISEUL). El projecte investiga els 

mecanismes de gestió de crisi i les alternatives que poden fer que les respostes de la Unió 
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Europea siguin més efectives i legítimes, i per tant, pretén aprofundir en l'anàlisi dels efectes 

polítics sobre la democràcia a nivell regional i nacional. Així mateix, vol ampliar la recerca sobre 

la qüestió de la sostenibilitat del creixement i la transició cap a economies baixes en carboni. 

En segon lloc, el projecte explora les possibilitats de cooperació internacional amb altres 

regions, i en particular amb Amèrica Llatina, per enfortir la regulació financera i social a nivell 

global, així com per promoure la protecció i la promoció de la democràcia, els drets humans i 

el medi ambient, valors clau de la UE i de l'èxit del seu paper al món. La durada total del 

projecte, finançat pel Programa Erasmus+ (Jean Monnet Networks) de la Unió Europea, s’estén 

de novembre de 2020 a novembre de 2023. La investigadora principal a càrrec és la Dra. 

Andrea C. Bianculli, Assistant Professor de l’IBEI. 

 

Projectes de recerca amb finançament espanyol o català 

Visions and Practices of Geopolitics in the European Union and its Neighbourhood (VISIONS). El 

projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri de Ciència i Innovació, està dissenyat per a 

investigar els canvis en el panorama geopolític actual de la UE i el seu veïnatge, i analitzar-ne 

les conseqüències. D'una banda, pretén traçar les diferents visions emergents de la geopolítica 

entre l'elit política de la UE i analitzar-ne les pràctiques resultants (mobilització de polítiques 

i recursos), centrant-se en la dinàmica actual entre la UE i els seus dos principals “rivals” 

geopolítics - Rússia i els Estats Units - en referència al veïnatge de la UE (macro geopolítica). 

D'altra banda, busca investigar l'impacte de l'actual escenari geopolític sobre les poblacions o 

àrees locals a les zones frontereres de la UE (micro geopolítica), tractant d'establir en quines 

circumstàncies la geopolítica canviant es reprodueix o es reinterpreta en les relacions de poder 

locals. L’interès rau en saber com la geopolítica pot contribuir a l'empoderament d'actors 

socials determinats o, al contrari, a la marginació o securitització d'altres grups socials més 

minoritaris. La durada total del projecte s’estén de gener de 2018 a setembre de 2021. La 

investigadora principal a càrrec és la Dra. Elisabeth Johansson-Nogués, Associate Professor de 

l’IBEI. 

Middle Income Growth and Development: Social and Political Consequences of the Developing 

Worlds New Middle Classes (MID-DEV). El projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri de 

Ciència i Innovació, pretén abordar les llacunes a la literatura sobre les noves classes mitjanes 

tant a nivell transnacional com subnacional. A nivell transnacional, l’objectiu és comprendre 

com la presència d’una cada vegada més gran població amb capacitats de prosperar però que 

sovint viuen en circumstàncies relativament precàries afecta les divisions socioeconòmiques i 

les institucions polítiques, prestant especial interès a la situació dels països amb ingressos 

mitjans i baixos, on hi ha majors riscos d'inestabilitat política associats a un més baix 

creixement recent de les classes socials amb ingressos mitjans. A nivell subnacional, l’objectiu 

és estudiar com aquest baix creixement dels ingressos mitjans ha afectat les tendències de 

mobilitat a llarg termini i les divisions socioeconòmiques existents en les societats en 

desenvolupament, com pot ser el cas de l'Àfrica subsahariana. En aquest context, la hipòtesi de 

treball és que un menor creixement de les classes amb ingressos mitjans ha afectat les 

desigualtats entre però també a dins dels diferents grups socioeconòmics. La durada total del 

projecte s’estén de gener de 2018 a setembre de 2021. L’investigador principal a càrrec és el 

Dr. Frank Borge Wietzke, Associate Professor de l’IBEI. 
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Financial Liberalization and Authoritarian Survival in the Muslim World (FLAS). Combinant 

estudis de cas qualitatius amb anàlisis de dades observacionals de Big-N, el projecte vol 

aprofundir en si la liberalització financera que estan implementant alguns règims autoritaris 

del món musulmà de fet reforça la supervivència política d’aquests règims. Algunes de les 

explicacions més generalitzades per a comprendre la durabilitat de la supervivència 

autoritària a bona part del món musulmà es fixen en les rendes del petroli, la forta inversió en 

els aparells de seguretat o el suport internacional com a factors significatius que sostenen 

aquests governs repressius. Els estudis existents en aquest àmbit s’han centrat principalment 

en les polítiques fiscals dels governs autòcrates mentre que les polítiques no fiscals (com la 

política monetària i les reformes financeres) han estat molt poc analitzades. La durada total del 

projecte, finançat pel programa I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació, s’estén de setembre 

de 2019 a setembre de 2022. La investigadora principal a càrrec és la Dra. Fulya Apaydin, 

Assistant Professor de l’IBEI. 

Informality and Global Governance: The Politics of Legal Change (INGOV). Les institucions 

informals, com el soft law i les organitzacions internacionals informals, s’han utilitzat cada 

vegada més com a instruments de cooperació internacional. Estudis recents sobre la temàtica 

s’han centrat a explicar quines decisions s’han pres a l’hora de dissenyar el marc legal d’aquest 

tipus d’institucions en el moment de la seva creació. Tanmateix, aquests relats només revelen 

una part de la història ja que sovint el disseny legal d’aquestes institucions canvia amb el temps, 

produïnt-se tant processos complexos de formalització com d’informalització. Aquest projecte 

pretén, en primer lloc, conceptualitzar i explicar aquests processos, buscant patrons similars a 

partir d’eines tant quantitatives com qualitatives. En segon lloc, el projecte té com a objectiu 

avaluar com els processos de formalització i informalització afecten el rendiment de les 

institucions internacionals. I, finalment, el projecte reflexiona sobre les implicacions polítiques 

d’aquests processos d’informalització, amb l'objectiu d’explicar com els responsables polítics 

hi poden recórrer per tal de millorar el rendiment de les institucions globals. La durada total 

del projecte, finançat pel programa I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació,  s’estén de juny 

de 2020 a maig de 2023. L’investigador principal a càrrec és el Dr. Charles B. Roger, Assistant 

Professor de l’IBEI. 

Rethinking the Fundamentals of Regions and Interregionalism: The European Union and Latin 

America through the Lenses of Regional Regulatory Governance (Reg-EULAC). La governança 

global es produeix cada vegada més a través de la creació de regulacions transnacionals. No 

obstant això, el paper de les regions i les relacions interregionals en la integració reguladora 

no és clara. Mentre que la literatura sobre regulació transnacional ha avaluat les complexes 

interaccions entre les regulacions internacionals i les institucions domèstiques, els estudis 

sobre regionalisme i interregionalisme s'han centrat principalment en els mecanismes de 

cooperació reguladora formals i liderats pels estats. El projecte té com a objectiu aprofundir en 

les dinàmiques interregionals entre la UE i Amèrica Llatina. En primer lloc, explora com i en 

quina mesura l’interregionalisme es basa en diferents reglamentacions i normes formals i 

informals, toves i mixtes, en diferents àmbits polítics. En segon lloc, identifica i mapeja les 
constel·lacions i xarxes d'actors estatals i no estatals, públics i privats, les relacions i 

interconnexions que s'entrecreuen en les dues regions, donant lloc a noves formes de règims 

reguladors (inter)regionals. La durada total del projecte, finançat pel programa I+D+I del 

Ministeri de Ciència i Innovació,  s’estén de juny de 2020 a maig de 2024. La investigadora 

principal a càrrec és la Dra. Andrea C. Bianculli, Assistant Professor de l’IBEI. 
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Reconnecting Citizens to the Administrative State? (ReConnect). Aquest projecte, finançat per la 

xarxa europea NORFACE, estudia com els canvis en l’entorn polític, la reforma del sector públic 

i les demandes ciutadanes en constant canvi han propiciat la cerca d’unes institucions 

administratives estatals més responsables davant dels ciutadans i els polítics. El projecte 

s’aproxima a “l’estat administratiu” des de les dimensions constitucional, regulatòria, 

habilitant, consultora i de protecció dels consumidors. La durada total del projecte s’estén de 

juny de 2020 a juny de 2022. L’investigador principal per part de l’IBEI dins el consorci liderat 

per la London School of Economics és el Dr. Jacint Jordana, Catedràtic de Ciència Politica de la 

UPF i Director de l’IBEI.  

How Technological Change Reshapes Politics: Technology, Elections, and Policies (TECHNO). 

Aquest projecte, finançat per la xarxa europea NORFACE, aborda les conseqüències polítiques 

del ràpid progrés tecnològic i explora com el canvi tecnològic en el lloc de treball contribueix a 

les transformacions polítiques profundes en curs, l’adopció de polítiques per tal d’abordar 

aquest canvi i les conseqüències polítiques d’aquestes polítiques. El projecte també ha de 

derivar en recomanacions de polítiques políticament viables i eficaces per a ajudar els 

treballadors i les comunitats a adaptar-se a un panorama econòmic canviant i a una major 

inseguretat. La durada total del projecte s’estén de juny de 2020 a juny de 2022. La 

investigadora principal per part de l’IBEI dins el consorci liderat per l’Institute for Social 

Research (Noruega) és la Dra. Aina Gallego, Associate Professor de l’IBEI (en excedència).  

Green, but Mean? The Relationship Between Ecologically Motivated Land Investments and 

Conflict in the Global South (GREEN-MEAN). El projecte, finançat per l’Institut Català 

Internacional per la Pau (ICIP), explora en quines condicions els esforços occidentals per 

mitigar el canvi climàtic poden generar efectes indesitjats en els països del sud global, com pot 

ser un fort augment de conflictes violents i no violents a les zones afectades. La durada total 

del projecte s’estén de febrer de 2020 a febrer de 2021. L’investigador principal a càrrec és el 

Dr. Martijn C. Vlaskamp, Investigador Juan de la Cierva Incorporación a l’IBEI. 

 

Projectes de recerca iniciats durant l’any 2021 

Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe (ENGAGE). Projecte 

col·laboratiu, finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. El projecte vol 

respondre a com la UE pot aprofitar totes les eines al seu abast d’una manera més eficaç i 

sostenible per a desenvolupar una acció exterior conjunta, amb l’objectiu de fer front als reptes 

estratègics actuals i convertir-se en un actor global més rellevant. La contribució de l’IBEI a 

aquesta recerca es basa en una anàlisi completa i detallada de totes les dimensions de l’acció 

exterior de la UE. La durada total del projecte s’estén de gener de 2021 a juny de 2024. 

L’investigador principal per part de l’IBEI dins el consorci liderat per ESADE és el Dr. Robert 

Kissack, Associate Professor de l’IBEI.  

Reconceptualising European Power in an Era of Turmoil: contestation, relevance, sustainability 

(RENPET). Aquest projecte té com a objectius fomentar la recerca d'avantguarda, traduir-la en 

una docència innovadora i en el desenvolupament professional de joves acadèmics i participar 

activament en debats en la mateixa comunitat epistèmica i amb la classe política. La durada 

total del projecte, finançat pel Programa Erasmus+ (Jean Monnet Networks) de la Unió 

Europea, s’estén de gener de 2021 a març de 2024. L’investigador principal a càrrec és el Dr. 

Robert Kissack, Associate Professor de l’IBEI. 
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Building Resilient Peace: Micro-Level Resistence to Shocks (RESPAX). L'establiment d'una pau 

sostenible està reconegut com un dels problemes clau en la construcció de la pau. La pau post-

conflicte és fràgil amb una alta probabilitat que els conflictes tornin a emergir en pocs anys. No 

obstant això, alguns països escapen del parany del conflicte i són capaços de suportar els xocs 

que posen a prova la capacitat de pau sense retorn al conflicte. En una agenda de recerca 

innovadora, el projecte posa els ciutadans al centre de la recerca i examina què significa la pau 

per a les persones, a què estan preparats a cedir per aconseguir/mantenir la pau i, sobretot, 

quines tensions els inclinarien a donar suport a la violència. La durada total del projecte, 

finançat pel Pla Estatal de I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació, s’estén de setembre de 

2021 a agost de 2024. La investigadora principal a càrrec és la Dra. Lesley-Ann Daniels, 

Research Fellow de l’IBEI.  

Protecting People in the Context of Organized Criminal Violence: The Case of Mexico (PRO-MEX). 

El projecte pretén ser un primer component d'una agenda de recerca sobre la protecció de les 

poblacions en risc en contextos de violència delictiva organitzada. Pretén estudiar com la 

protecció és entesa i practicada per part de diferents actors (institucions estatals nacionals, 

agències humanitàries internacionals i persones i comunitats directament afectades) en el 

context de la violència criminal a Mèxic. A més, pretén explicar fins a quin punt, i de quina 

manera, les característiques que distingeixen la violència criminal de la guerra civil -i el fet que 

no estigui formalment qualificada com a guerra- afecten els esforços de protecció. La durada 

total del projecte, finançat pel Pla Estatal de I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació, s’estén 

de setembre de 2021 a agost de 2025. La investigadora principal a càrrec és la Dra. Miriam 

Bradley, Associate Professor de l’IBEI.  

The Emergence of European Sovereignty in a World of Systemic Rivalry: Strategic Autonomy and 

Permissive Consensus (EUSOV). El projecte analitza el terme sobirania europea, dins del qual es 

poden identificar quatre interpretacions diferents, parcialment compatibles entre elles. La 

primera veu la sobirania com a capacitat, és a dir, com el desenvolupament d'eines i 
mecanismes de presa de decisions que permetrien a la UE assumir més tasques i 

responsabilitats. El segon entén la sobirania com a instrumentalització del multilateralisme i 

té a veure amb la projecció unificada i autònoma de les preferències de la UE a través 

d'institucions multilaterals, amb l'objectiu d'afavorir un ordre internacional basat en les 

normes acceptades per la UE. La tercera interpretació entén la sobirania com la reducció de la 

dependència de l’exterior, o almenys com la seva diversificació per tal de mitigar les 

vulnerabilitats associades. Finalment, s’entén la sobirania europea com a control; és a dir, com 

la capacitat de la UE per imposar les seves preferències a altres actors en àrees geogràfiques o 

temàtiques on la UE hi té una influència específica. La durada total del projecte, finançat pel Pla 

Estatal de I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació, s’estén de setembre de 2021 a desembre 

de 2024. La investigadora i l’investigador principals a càrrec són la Dra. Esther Barbé, 

Catedràtica de Relacions Internacionals de la UAB i Senior Research Associate de l’IBEI, i el Dr. 

Oriol Costa, Professor Agregat de Relacions Internacionals a la UAB i Senior Research Associate 

de l’IBEI.  



 

19 
 

Publicacions 

ALLAN, Jen Iris; ROGER, Charles B.; HALE, Thomas N.; BERNSTEIN, Steven; TIBERGHIEN, Yves; 

BALME, Richard. 2021. Making the Paris Agreement: Historical Processes and the Drivers of 

Institutional Design. Political Studies, DOI: 10.1177/00323217211049294. 

APAYDIN, Fulya. 2021. Islamic Finance and Development in Malaysia. In: CAMMET, Melani; 

JONES, Pauline Jones (Eds.). The Oxford Handbook of Politics in Muslim Societies. Oxford 

Handbooks Online, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190931056.013. 

APAYDIN, Fulya; JORDANA, Jacint. 2021. Managing Expectations in Financial Markets: 

Voluntary Accountability Practices of Capital Market Regulators in Spain and Turkey. Socio-

Economic Review, DOI: 10.1093/ser/mwab047. 

ASTORGA, Pablo. 2021. Revealing the Diversity and Complexity behind Long-Term Income 

Inequality in Latin America: A New Dataset, 1920-2011. IFCS - Working Papers in Economic 

History. WH,33368, Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Figuerola. 

ASTORGA, Pablo; HERRANZ-LONCÁN, Alfonso. 2021. Latin America: Stalled Catching Up. In: 

BROADBERRY, Stephen ; FUKAO, Kyoji (Eds.). The Cambridge Economic History of the Modern 

World. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 251-275. 

BADELL SÁNCHEZ, Diego; ROSELL, Jordi. 2021. Are EU Institutions Still Green Actors? An 

Empirical Study of Green Public Procurement. Journal of Common Market Studies, 159 (6): 

1555-1572, DOI: 10.1111/jcms.13204. 

BADELL SÁNCHEZ, Diego; SCHMITT, Lewin. 2021. Contested Views? Tracing European 
Positions on Lethal Autonomous Weapon Systems. European Security, DOI: 

10.1080/09662839.2021.2007476. 

BALCELLS, Laia; VLASKAMP, Martijn C. Las guerras civiles. A: DANIELS, Lesley-Ann; 

VLASKAMP, Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, pp. 69-104. 

BARBÉ, Esther (Dir.). 2021. Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal. Madrid: 

Tecnos. 

BARBÉ, Esther. La crisis del orden internacional liberal y su impacto en las normas 

Internacionales. A: BARBÉ, Esther (Dir.). 2021. Las normas internacionales ante la crisis del 

orden liberal. Madrid: Tecnos, pp. 19-44. 

BARBÉ, Esther; BADELL, Diego. Salud y derechos sexuales y reproductivos: Entre la salud 

pública y los derechos de la mujer. A: BARBÉ, Esther (Dir.). 2021. Las normas internacionales 

ante la crisis del orden liberal. Madrid: Tecnos, pp. 143-175. 

BELTRÁN, Javier; GALLEGO, Aina; HUIDOBRO, Alba; PADRÓ, Lluís; ROMERO, Enrique. 2021. 
Male and Female Politicians on Twitter: A Machine Learning Approach. European Journal of 

Political Research, 60(1): 239-251, DOI: 10.1111/1475-6765.12392. 

BIANCULLI, Andrea C. 2021. Regionalismo e integración regional en América Latina. El 

Mercosur: ¿un «nuevo» espacio para la regulación social?. Documento de Trabajo de la 

Fundación Carolina, nº 42, DOI: 10.33960/issn-e.1885-9119.DT42. 



 

20 
 

BIANCULLI, Andrea C. 2021. Regulatory Cooperation and International Relations. Oxford 

Research Encyclopedia of International Studies. Oxford University Press, DOI: 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.658.  

BIANCULLI, Andrea C.; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea; NASCIMENTO, Beatriz. 2021. 

Institutional Overlap and Access to Medicines in MERCOSUR and UNASUR (2008–2018). 

Cooperation before the Collapse?, Global Public Health, DOI: 

10.1080/17441692.2020.1867879. 

BRADLEY, Miriam. 2021. Five Shades of Grey: Variants of 'Political' Humanitarianism. 

Disasters, DOI: doi.org/10.1111/disa.12512. 

BRADLEY, Miriam. Pandillas, crimen organizado y violencia urbana. A: DANIELS, Lesley-Ann; 

VLASKAMP, Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, pp. 179-190. 

BRAVO LAGUNA, Carlos D. 2021. Multi-Level Governance and European Global Health Policy. 

NORTIA Teaching Case Study. 

BRAVO LAGUNA, Carlos D. 2021. Transboundary Crisis Management under the Volcano: The 

Case of the Icelandic Ash Cloud. Journal of Contingencies and Crisis Management, 29 (1): 77-88, 

DOI: 10.1111/1468-5973.12303. 

CHAN, Sander; BORAN, Idil; VAN ASSELT, Harro; ELLINGER, Paula; GARCIA, Miriam; HALE, 

Thomas; HERMWILLE, Lukas; MBEVA, Kennedy; MERT, Ayşem; ROGER, Charles B.; 

WEINFURTER, Amy; WIDERBERG, Oscar; BYNOE, Paulette; CHENGO, Victoria; CHERKAOUI, 

Ayman; EDWARDS, Todd; GÜTSCHOW, Malin; HSU, Angel; HULTMAN, Nathan; LEVAÏ, David; 

MIHNAR, Saffran; POSA, Sara; ROELFSEMA, Mark; RUDYK, Bryce; SCOBIE, Michelle; KUMAR 

SHRISVASTAVA, Manish. 2021. Climate Ambition and Sustainable Development for a New 

Decade: A Catalytic Framework. Global Policy,12 (3): 245-259, DOI: 10.1111/1758-

5899.12932. 

CHAQUÉS-BONAFONT, Laura; CRISTANCHO, Camilo. 2021. The Gender Divide in Issue 

Attention. European Journal of Political Research, DOI: 10.1111/1475-6765.12437. 

CIORNEI, Irina; EUCHNER, Eva-Maria; YESIL, Ilay. 2021. Political Parties and Muslims in 

Europe: The Regulation of Islam in Public Education. West European Politics, DOI: 

10.1080/01402382.2021.1927546. 

CIORNEI, Irina; ROSS, Malcolm G. 2021. Solidarity in Europe: From Crisis to Policy?. Acta 

Politica, 56: 209–219, DOI: https://doi.org/10.1057/s41269-021-00195-7. 

CORDERO, Guillermo; TRIVIÑO SALAZAR, Juan Carlos; ESCOBAR, Soledad; PÉREZ-NIEVAS, 

Santiago. 2021. Representing the People: Latin American Councilors and their Pathway to 

Power and Political Representation in Spain. American Behavioral Scientist, 65 (9): 1251-1264, 

DOI:10.1177/0002764221996747. 

COSTA FERNÁNDEZ, Oriol; COLLANTES-CELADOR, Gemma; BADELL SÁNCHEZ, Diego. 2021. 

The Dog that did not Bark: The EU and the Clash between Sovereignty and Justice in the 

International Criminal Court. European Security, 30 (2):402-417, DOI: 

10.1080/09662839.2021.1947801. 



 

21 
 

COSTA, Oriol. La lucha contra el cambio climático: Una nueva arquitectura del multilateralismo, 

A: BARBÉ, Esther (Dir.). 2021. Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal. 

Madrid: Tecnos, pp. 79-107. 

DANIELS, Lesley-Ann, Violencia entre comunidades. A: DANIELS, Lesley-Ann; VLASKAMP, 

Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, , pp. 165-178. 

DANIELS, Lesley-Ann. 2021. Stick then Carrot: When Do Governments Give Amnesty during 

Civil War?. International Studies Quarterly, 65 (2): 401-408, DOI: 

https://doi.org/10.1093/isq/sqab008. 

DANIELS, Lesley-Ann. La duración y el fin del conflicto. A: DANIELS, Lesley-Ann; VLASKAMP, 

Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, pp. 221-254. 

DANIELS, Lesley-Ann; KUO, Alexander. 2021. Brexit and Territorial Preferences: Evidence 

from Scotland and Northern Ireland. Publius: The Journal of Federalism, 51 (2): 186-211, DOI: 

https://doi.org/10.1093/publius/pjab004. 

DANIELS, Lesley-Ann; VLASKAMP, Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: 

Tecnos. 

ESCRIBÀ-FOLCH, Abel. Violencia de Estado. A: DANIELS, Lesley-Ann; VLASKAMP, Martijn C. 

(Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, pp. 191-219. 

GALLEGO DOBÓN, Aina; LE MENS, Gaël; SCHÖLL, Nikolas. 2021. Politician-Citizen Interactions 

and Dynamic Representation: Evidence from Twitter. Barcelona GSE Paper Series, Working 

Paper nº 1238, February. 

GALLEGO, Aina; KUO, Alexander; MANZANO, Dulce; FERNÁNDEZ-ALBERTOS, José. 2022. 

Technological Risk and Policy Preferences. Comparative Political Studies. 55 (1): 60-92, DOI: 

10.1177/00104140211024290. 

GALLEGO, Aina; KURER, Thomas; SCHÖLL, Nikolas. 2022. Neither Left-Behind nor Superstar: 

Ordinary Winners of Digitalization at the Ballot Box. The Journal of Politics, 84 (1), DOI: 

https://doi.org/10.1086/714920.  

HOLESCH, Adam. 2021. Measuring Solidarity – Towards a Survey Question on Fiscal Solidarity 

in the European Union. Acta Politica, 56: 376–394, DOI: 10.1057/s41269-021-00198-4. 

HOLESCH, Adam; JORDANA, Jacint. 2021. The Politics of Unilateral Secession in the European 

Union: The Case of Catalonia. Territory, Politics and Governance, DOI: 

10.1080/21622671.2021.1886979. 

HOLESCH, Adam; KYRIAZI, Anna. 2021. Democratic Backsliding in the European Union: The 

Role of the Hungarian-Polish Coalition. East European Politics, DOI: 

10.1080/21599165.2020.1865319. 

JORDANA, Jacint. (Coord.) 2021. Special Section Articles: Regulatory Governance of Higher 

Education in Latin America. Bulletin of Latin American Research, DOI: 10.1111/blar.13233. 

KLOSSEK, Lara; JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2021. The Female ‘Boot on the Ground’: 

Indian Ambivalence over Gender Mainstreaming in UN Peacekeeping Operations. International 

Peacekeeping, 28 (4): 527-552, DOI: 10.1080/13533312.2021.1880899. 



 

22 
 

LANGE, Matthew; AMASYALI, Emre; JEONG, Tay. 2021. Communalizing Colonial Policies and 

Postcolonial Ethnic Warfare: A Multimethod Analysis of the British Empire. European Journal 

of Sociology, 1-43, DOI: 10.1017/S0003975621000229 

MESTRES, Laia; SOLER I LECHA, Eduard. 2021. Spanien. In: WEIDENFELD, Werner; WESSELS, 

Wolfgang (Hrsg.). Jahrbuch der Europäischen Integration 2021. Baden-Baden: Nomos Verlag, 

pp. 569-572. 

MEYER, Christoph; MICHAELS, Eva; GUTTMANN, Aviva; ALBULESCU, Ana. 2021. What Lessons 

to Learn for Intelligence Production and Use in German Foreign Policy from ISIS’ Rise to Power 

and Russia’s Actions in Ukraine in 2013-2014?. The Policy Institute, King’s College London. 

MICHAELS, Eva. 2021. Germany’s Anticipation of and Response to ISIS’ Rise to Power: 

Overview of Open-source Expert Claims and Policy Responses. King’s College London, INTEL 

Research Project, Dataset: 89. 

MICHAELS, Eva. 2021. How Surprising was ISIS’ Rise to Power for the German Intelligence 

Community? Reconstructing Estimates of Likelihood Prior to the Fall of Mosul. Intelligence and 

National Security, DOI: 10.1080/02684527.2021.1985206. 

MICHAELS, Eva; BAHAR, Karimi. 2021. Overview of Expert Claims and EU Policy Responses to 

ISIS’ Rise to Power in Iraq and Syria. King’s College London, INTEL Research Project, Dataset: 

131. 

MICHAELS, Eva; KISSACK, Robert. 2021.Evaluating the National Acceptability of EU External 

Action: Conceptual Framework for the ENGAGE Project. ENGAGE Working Paper Series, No. 2.  

PÉREZ-DURÁN, Ixchel; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo. 2021. Transparency in Nursing Home 

Services before and during the COVID-19 Pandemic in Spain. Revista Española de Ciencia 

Política, 57: 77-109, DOI: https://doi.org/10.21308/recp.57.03. 

RIVERA ESCARTÍN, Adrià. 2021. Tunisia’s Democratisation Process: When ‘Consensus 

Democracy’ Undermines Democratic Consolidation. Third World Quarterly, DOI: 

10.1080/01436597.2021.2015315. 

RIVERA ESCARTÍN, Adrià; JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth. 2021. Harraga and Europe: The 
Emotional Geographies of Undocumented Migrants in Tunisian Filmmaking. Political 

Geography, DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102580. 

ROGER, Charles B.; ROWAN, Sam S. 2021. Analyzing International Organizations: How the 

Concepts we Use Affect the Answers we Get. Review of International Organizations, DOI:  

https://doi.org/10.1007/s11558-021-09432-2. 

SCHMITT, Lewin. 2021. Mapping Global AI Governance: A Nascent Regime in a Fragmented 

Landscape. AI and Ethics, DOI: https://doi.org/10.1007/s43681-021-00083-y. 

SCHMITT, Lewin. 2021. What’s in a Tweet? Twitter’s Impact on Public Opinion and EU Foreign 

Affairs. Documents CIDOB, 11. 

SHAW, Martin, Violencia masiva, genocidio y limpieza étnica. A: DANIELS, Lesley-Ann; 

VLASKAMP, Martijn C. (Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, , pp. 41-68. 



 

23 
 

SHAW, Martin. 2021. Racial Self-Interest, Max Weber and the Production of Racism: The 

Strategy and Propaganda of Vote Leave during the Brexit Referendum. Patterns of Prejudice, 54 

(4): 347-365, DOI: 10.1080/0031322X.2020.1813959 

SOLER I LECHA, Eduard; BARBÉ, Esther. 2021. Spanish Foreign Policy: Navigating Global Shifts 

and Domestic Crises. In: JOLY, Jeroen K.; HAESEBROUCK, Tim. Foreign Policy Change in Europe 

Since 1991. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 259-283. 

VLASKAMP, Martijn C. Golpes de estado. A: DANIELS, Lesley-Ann; VLASKAMP, Martijn C. 

(Coords.). 2021. Violencia política. Madrid: Tecnos, , pp. 135-164. 

VOM HAU, Matthias; PERES-CAJÍAS, José; HILLEL, David Soifer. 2021. No Taxation without 

Informational Foundation: On the Role of Legibility in Tax State Development. WIDER Working 

Paper 2021/177, United Nations University World Institute for Development Economics 

Research.  

VOM HAU, Matthias; SREBOTNJAK, Hana. 2021. Bridging Regionalism and Secessionism: 

Territorial Autonomy Movements in the Iberian World. Nationalities Papers, 49 (6): 1008-

1027, DOI: 10.1017/nps.2021.16.  

WIETZKE, Frank Borge. 2021. Implications of the Covid-19 Pandemic for Economic and 

Demographic Research. In: MACKELLAR, Landis; FRIEDMAN, Rachel (Eds.) Covid-19 and the 

Global Demographic Research Agenda, New York: Population Council. 

 
Programa d’investigadors i investigadores visitants 

El programa d’investigadors i investigadores visitants de l'IBEI està pensat per a 

professors/res procedents d’universitats i centres de recerca que estiguin interessats/des en 

fer una estada a l’IBEI per a desenvolupar una investigació en algun dels temes d’interès de 

l’institut i/o col·laborar en la docència durant un període de temps determinat. Els i les 

participants en el programa normalment cobreixen les seves despeses de viatge, allotjament, 

així com altres requisits addicionals (taxes de visat, cobertura d’assegurança de salut, etc.); en 

la majoria dels casos, gràcies a fons rebuts de dels seus propis governs o institucions d’origen 

per cobrir aquestes despeses. Generalment, aquestes oportunitats sorgeixen a partir de les 

interaccions entre el professorat de l’IBEI i els seus col·legues internacionals, cosa que 

comporta una invitació per dur a terme un projecte de recerca en col·laboració amb l’IBEI. 

Tot i que en la situació sanitària actual l’acollida de visitants s’ha reduït considerablement, 

durant l’any 2021 l’IBEI va acollir a: 

Gabriel Garroum - King's College London (Londres, Regne Unit) 

Andrei Tarasov - University of Trento (Trento, Itàlia) 

Umut Yuksel - Graduate Institute Geneva (Ginebra, Suïssa) 

Antonio Salvador Alcazar III - Central European University (Viena, Àustria) 

Steve Biedermann - Universität Jena (Jena, Alemanya) 

Ryan Moore - American University in Washington DC (Washington, EUA) 

Lior Cohen - Universitat de Barcelona  
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Eyal Rubinson - Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem, Israel) 

Tihomir Tsenkulovski - University of St. Gallen (St. Gallen, Suïssa) 

Assaf Meydani - The Academic College of Tel- Aviv (Tel-Aviv, Israel) 

Zerrin Savasan - Selçuk University (Konya, Turquia) 

 

Organització de seminaris 

Per a donar visibilitat a la recerca feta per parts dels investigadors de l’IBEI a la comunitat 

científica local i internacional, l’IBEI organitza regularment seminaris de recerca a la seu del 

campus de la UPF on es presenten i discuteixen projectes de recerca en curs, resultats inicials 

de recerca, propostes de tesis doctorals, etc. així com també organitza workshops sobre 

temàtiques concretes de més llarga durada. Els workshops, research seminars, webinars i 

conferències organitzats al llarg de 2021 són:  

12.01.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Curating and Re-Curating the Wars in 

Vietnam and Iraq. Christine Sylvester (University of Connecticut). 

14.01.2021. GLOBE Webinar: The Ebb and Flow of Global Governance. Alexandru Grigorescu 

(Loyola University Chicago). 

19.01.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: The Evolution of US Climate Change 

Diplomacy. Mara Oliva (University of Reading). 

26.01.2021 GLOBE Roundtable: The Impact of COVID-19 on Migration and Health. A Gender 

Perspective. Anna Triandafyllidou (Ryerson University – Toronto); Sarah Hawkes (University 

College London and Global Health 50/50); chaired by Andrea C. Bianculli (IBEI). 

02.02.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: The US Senate and Arms Control. Lowell 

Schwartz (Senate Foreign Relations Committee). 

08.02.2021. IBEI Research Webinar: Does Foreign Direct Investment (FDI) Increase the Quality 

of Democracy? An Instrumental Variable Analysis. Fulya Apaydin (IBEI); Jonas Schmid 

(University of Oslo); chaired by Eren Arbatli (HSE University). 

15.02.2021. GLOBE Webinar: Europe in Love: Binational Couples and Cosmopolitan Society. Juan 

Díez Medrano (Universidad Carlos III and IBEI). 

16.02.2021 Seminar Series on the US Foreign Policy: American Exceptionalism in the Post-Trump 

Era. Hilde Restad (Bjørknes University). 

25.02.2021. IBEI Research Forum: Migrants, ‘Coloniality of Power’, and Temporal Frameworks. 

Ayse Caglar (University of Vienna and Institute for Human Sciences). 

02.03.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: The Global Policeman: Past, Present, and 

Future. Stuart Schrader (Johns Hopkins University). 

08.03.2021. IBEI Research Webinar: The Politics and De-Politicization of Pro-Poor Land Tenure 

Registration in Conflict-affected Settings. Mathijs van Leeuwen (Radboud University Nijmegen), 

discussed by Martijn Vlaskamp (IBEI). 
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11.03.2021. GLOBE Webinar: Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 

21st Century. Augusto López-Clarós (World Bank). 

16.03.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: US-Spanish Relations and the Biden 

Presidency. Carlota Encina (Real Instituto Elcano). 

18-19.03.2021. Webinar Series on the Contributions of SDGs to Global Governance. What do we 

really Know? What can we Expect?. Coordinated by Oriol Costa (UAB and IBEI) and Jacint 

Jordana (UPF and IBEI); organized with the City Council of Barcelona.  

22.03.2021. IBEI Research Webinar: The Global Politics of Bottled Water. Raul Pacheco-Vega 

(FLACSO México). 

12.04.2021. IBEI Research Webinar: The Geopolitics of EU Migrations Instruments: The EU Trust 

Fund for Africa. Federica Zardo (University of Vienna). 

12.04.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Contemporary US-India Relations. Rudra 

Chaudhuri (Carnegie Endowment for International Peace). 

14.04.2021. Aula Mediterrània: The Way Ahead for the Middle East and North Africa. Florence 

Gaub (European Union Institute for Security Studies); chaired by Eduard Soler i Lecha (CIDOB 

and IBEI); co-organized with IEMed.  

20.04.2021. IBEI Research Webinar: Mediterranean Cities, Migrations and Cosmopolitanism: 

History and Memory between Global Approach and Micro History (from the 19th to the 21st 

Centuries). Yvan Gastaut (EuroMedMig and University of Côte d’Azur). 

26.04.2021. IBEI Research Webinar: Risky Business: Private Enterprise, Social Power, and 

Secession Referenda. Karlo Basta (University of Edinburgh). 

26.04.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: US Cultural Diplomacy. Giles Scott-Smith 

(Leiden University). 

28.04.2021. GLOBE Webinar: Business Lobbying in the European Union. David Coen (University 

College London). 

06.05.2021. GLOBE Webinar: Global Climate Governance. Julia Kreienkamp (University College 

London); Tom Pegram (University College London). 

10.05.2021. IBEI Research Seminar: The Local Reception of Refugees through Multilevel Lens. A 

Retrospective Look at Barcelona and Madrid. Juan Carlos Triviño (IBEI). 

11.05.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Race and American Foreign Policy. Michael 

Kreen (Appalachian State University). 

25.05. 2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: US Foreign Policy – A Political Psychology 

Perspective. David Houghton (US Naval War College). 

31.05.2021. IBEI Research Webinar: Contingency, Differentiation, and the Sovereignty Principle. 

Amy Niang (University of the Witwatersrand). 

01.06.2021. Seminar on the US Foreign Policy: US-Spanish Relations. Robert Riley (US Consul 

General in Barcelona). 
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04.06.2021. Young Views on Today’s China. Meijie Jiang (Universitat Pompeu Fabra); Chao 

Zhang (Chinese Academy of Social Sciences); Joan Vicens Sard (ACCIÓ, Government of 

Catalonia, South China, Hong Kong and Taiwan); Pablo Pareja (Universitat Pompeu Fabra i 

IBEI).  

07.06.2021. IBEI Research Webinar: What does North Korea Want?. Ramon Pacheco Pardo 

(King’s College). 

10.06.2021. GLOBE Webinar: Combatting Modern Slavery. Why Labour Governance is Failing 

and What We can Do about it. Genevieve LeBaron (Sheffield Political Economy Research 

Institute, University of Sheffield). 

17.06.2021. ETHNICGOODS Research Conference: The Consequences of Nationalism. A Macro-

Historical Perspective. Andreas Wimmer (Columbia University). 

05-09.07.2021. 5th International Conference on Public Policy (ICPP5). Co-organized by the 

International Public Policy Association (IPPA) and IBEI. 1233 registered participants, 155 

panels, 1527 papers presented.  

13.09.2021. IBEI Research Seminar: Partnership Communities. Public-Private Partnerships and 

Non-Market Infrastructure Development around the World. Anthony Bertelli (Pennsylvania 

State University and IBEI). 

16.09.2021. GLOBE Webinar: Peacekeeping, Policing and the Rule of Law after Civil War. Rob 

Blair (Brown University). 

04.10.2021. IBEI Research Seminar: Do North-South FTAs Diversify the Exports of Developing 

Countries? Antonio Postigo (London School of Economics and Political Science). 

19.10.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: The United States, the International 

Criminal Court, and the Crime of Aggression. Giulia Pecorella (Middlesex University). 

20.10.2021. GLOBE Webinar: Secrets in Global Governance. Allison Carnegie (Columbia 

University) i Austin Carson (University of Chicago). 

25.10.2021. IBEI Research Seminar: Mobilization and Conflict in Multiethnic States. Manuel Vogt 

(Univesity College London). 

26.10.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Trump was not Unique. Continuity and 

Change in American Foreign Policy. Andrew Gawthorpe (University of Leiden). 

02.11.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: The Biden Foreign Policy. First Year 

Assessment. Bruce W. Jentleson (Duke University). 

09.11.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Seven Decades of American Studies in 

Europe. Philip McGowan (Queen’s University Belfast). 

10.11.2021. Aula Mediterrània Interdisciplinary Research Seminar: Democracy, Islamism and 

International Relations. Sharon Lecocq (University of Leuven); Cristina Sala (CIDOB and UPF); 

chaired and discussed by Gabriel Garroum (IBEI); co-organized with IEMed. 

11.11.2021. Seminar Series on the US Foreign Policy: Continuity and Change in US Human Rights 

Policy. Sarah B. Snyder (American University). 
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18.11.2021. GLOBE Webinar: Clash of Powers: US-China Rivalry in Global Trade Governance. 

Kristen Hopewell (University of British Columbia). 

23.11.2021. Aula Mediterrània: Borderlands: Europe and the Mediterranean Middle East?. 

Raffaella del Sarto (School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University); 

chaired by Elisabeth Johansson-Nogués (IBEI); co-organized with IEMed.  

30.11.2021. Opening Lecture of the Academic Year 2021-2022: Catalonia’s Footprint in a Global 

World. Victòria Alsina Burgués (Minister of Foreign Action and Open Government, Government 

of Catalonia). 

09.12.2021. GLOBE Webinar: Environmentalism and Global International Society. Robert 

Falkner (London School of Economics and Political Science). 

20.12.2021. IBEI Research Seminar: Conflicts over the Rule of Law with the European Union. 

Democratic Backsliding in Poland. Adam Holesch (IBEI). 

 

DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL 

El creixement dels últims anys de l’IBEI, tant en la seva vessant formativa com en la seva 

vessant de recerca, requereix d’una estructura institucional consolidada que planifiqui 

estratègicament els propers anys de l’institut. En aquest sentit, el pla estratègic 2021-2025 de 

l’IBEI és un element clau que aglutina els diferents programes de desenvolupament 

institucional com l’HRS4R, el Programa d’Alumni o el Pla d’Igualtat.  

 

Pla Estratègic 2021-2025 

El Pla Estratègic anterior (2015-2020) plantejava avançar en la consolidació de l’IBEI amb la 

seva doble vessant de formació avançada i recerca interdisciplinar en estudis internacionals. 

En aquests cinc anys, l’IBEI va assolir fites molt rellevants per a aquesta consolidació com el 

Màster en Recerca en Estudis Internacionals, la consolidació d’una plantilla de professors 

permanents (Associate Professors) i de professors en tenure-track (Assistant Professors), la 

reconfiguració de l’estructura de la recerca amb els research clusters i, ja a principis de 2021, 

el reconeixement de l’IBEI com a centre CERCA. 

Amb l’objectiu d’un nou pla estratègic pel període 2021-2025, l’IBEI va establir un Steering 

Committee conformat per l’equip directiu de l’IBEI juntament amb representants del patronat 

i del consell científic així com també de professors/res de les universitats catalanes que estan 

associats/des a l’IBEI per a desenvolupar la seva recerca. Aquest comitè es va ocupar de vetllar 

que el procés d’elaboració del pla fos participatiu i inclusiu amb tota la comunitat de l’IBEI i 

que reflexionés sobre quins havien de ser els objectius cabdals per a què l’IBEI continués 

creixent els propers anys.  

El Patronat de l’IBEI va aprovar el nou Pla Estratègic 2021-2025 en la seva sessió del 27 

d’octubre de 2021. Així, la missió actualitzada en el pla estableix que “l’Institut Barcelona 

d’Estudis Internacionals té com a objectiu contribuir a una governança més eficaç i 

democràtica dels afers internacionals a través de la formació de noves generacions de 

professionals de les relacions internacionals i la ciència política, així com de la recerca 
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avançada sobre les respostes de governs i societats als reptes globals”. El objectius estratègics 

de l’IBEI pels propers cinc anys queden agrupats en quatre blocs: docència de la màxima 

qualitat; excel·lència en la recerca; desenvolupament institucional i gestió; i, difusió i 

divulgació. 

 

Estratègia de Recursos Humans (HRS4R) 

El 15 de gener de 2019, l'IBEI va rebre la distinció de HR Excellence in Research (Excel·lència 

de RRHH en Recerca) de la Comissió Europea. Aquesta distinció de qualitat reconeix l'IBEI com 

a institució proveïdora d'un entorn laboral estimulant i favorable, capaç d'atreure talent, 

fomentar la recerca i promoure la carrera d'investigadors/es a Europa, d'acord amb la Carta 

Europea d'Investigadors/res i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal 

investigador. 

Per a poder rebre aquesta distinció, es va dur a terme durant el 2018 una anàlisi de situació i 

necessitats de les polítiques i pràctiques de l’IBEI envers els principis de la Carta i el Codi. A 

partir d’aquesta diagnosi, es va completar un pla d’acció a implementar entre 2019 i 2023, on 

es van identificar una sèrie d’àrees clau per al canvi i el desenvolupament d’una política de 

recursos humans en recerca d’excel·lència (polítiques de reclutament, promoció i 

desenvolupament professional de tot el personal de l’IBEI). 

L’any 2021 es va presentar a la Comissió Europea una revisió interna de les accions 

implementades durant els dos primers anys del pla i una actualització del calendari 

d’implementació per als propers tres. Aquesta revisió interna, efectuada en el marc de la 

comissió de seguiment HRS4R de l’IBEI, va rebre l’avaluació positiva per part d’una comissió 

externa d’EURAXESS (HRS4R internal review for interim assessment).  

Cal destacar que el pla d'acció de l’IBEI sobre HRS4R es va redactar d’acord amb les principals 

línies d’acció del Pla Estratègic 2015-2020 de l'Institut i que les accions previstes per a la seva 

implementació han estat incorporades en el Pla Estratègic 2021-2025. 

 

Pla d’Igualtat 

En línia amb el pla d’acció de l’HRS4R i per a donar compliment a la recent legislació espanyola 

sobre la igualtat entre homes i dones en el treball, l'IBEI va decidir dotar-se d’un Pla d’igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones. La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la 

política institucional i de recursos humans de l’IBEI i per això l’equip directiu va adquirir el 

compromís, en una carta enviada a tot el personal al febrer de 2021, de treballar per la no 

discriminació i d’impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d’aconseguir la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes a dins de l’organització. 

Per a portar a terme aquesta tasca, l’IBEI va constituir una comissió interna d'igualtat, formada 

per personal tant de gestió com de recerca, amb la responsabilitat de negociar, acordar i 

implementar el Pla d'Igualtat. A més a més, tal i com estableix el Reial Decret 901/2020 pel 

qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre, l’IBEI havia de constituir una comissió 

negociadora amb la representació dels sindicats més representatius a Catalunya i en el sector 

dels centres d’educació universitària i recerca, ja que l’institut no compta amb representació 
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legal dels treballadors. Aquesta comissió, que és la que formalment ha d’aprovar tant el 

document de diagnosi com el pla d’igualtat, es va constituir el 3 de novembre de 2021. 

Ambdues comissions van poder disposar de l’assessorament d’una empresa consultora externa 

per a elaborar la diagnosi de situació, gràcies a la subvenció rebuda del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’haver fet el treball de camp sobre la situació de la igualtat de gènere a l’IBEI que va 

donar lloc al document de diagnosi i una primera proposta d’accions a implementar en els 

propers quatre anys, la previsió és poder disposar d’un pla d’igualtat així com també d’un 

protocol de prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe durant 

el primer trimestre de 2022.  

 

Programa d’Alumni 

A partir de la constatació que el contacte entre antics alumnes i alumnes actuals de l'IBEI pot 

ser molt enriquidor a l'hora de la seva inserció en el mercat laboral, l’IBEI ha desenvolupat en 

els últims anys algunes iniciatives per a promoure una àmplia xarxa de relacions entre alumnes 

de diferents promocions i facilitar, així, un major coneixement de la professió. 

Durant el curs 2019-2020 es va posar en marxa una plataforma digital com a punt de trobada 

de graduats. L'objectiu d'aquesta plataforma és, d’una banda, obrir un espai perquè els alumni 

es puguin relacionar d'una forma més directa com, de l’altra, facilitar la difusió d'ofertes de 

treball i oportunitats professionals en general entre els titulats. 

El programa de mentoring és una altra de les iniciatives d'èxit. L'objectiu és acompanyar de 

forma anual els futurs estudiants a través del consell i mentoratge d'antics estudiants que en 

el seu moment varen viure la mateixa experiència. Així mateix, les professional stories se sumen 

al ventall d'iniciatives consolidades, i tracten d'englobar trajectòries laborals dels antics 

estudiants que es difonen a través dels canals de comunicació de l'institut. 

En aquest marc, el pla de desenvolupament en matèria d'alumni de l'any 2021 va comprendre 

noves iniciatives com:  

Cicle de webinars #AlumniCafé sobre trajectòries professionals dels i les graduats/des 

relacionant-los amb la formació rebuda a l'IBEI: 

28.01.2021. El impacto humano del Covid-19: el desafío de los líderes para atender la 

pandemia y el rol de la cooperación internacional. María Dolores Montúfar (2018) 

18.02.2021. Insights on Working in Development and IR for the UK Government and on 

Job Hunting in the UK and Spain. Rose Tasker (2018) 

11.03.2021. Starting from a Bottom isn’t a Song by Drake. Yasmine El Demerdash (2017) 

 29.04.2021. From Business to Defence: How to Open the Door. Adam Strauchold (2019) 

20.05.2021. Political Risk Analysis: Understanding and Explaining Distant Realities. 

Xavier Palacios (2013) 

18.11.2021. Achieving Social Impacth through Entrepreneurship. Stella Mally (2008)  
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Impuls de la formació de capítols territorials de grups de graduats, per a què alumni que viuen 

en una mateixa ciutat, país o regió es coneguin i facin xarxa: 

Capítol Barcelona. Suport en la IBEI Alumni Annual Meeting i organització d’una trobada 

entre alumni i estudiants actuals . 

Capítol Xina. Organització del Kick-off Meeting. 

IBEI Alumni Annual Meeting, primera trobada d’alumni celebrada a l’IBEI el 18 i 19 de juny de 

2021, amb activitats culturals presencials a Barcelona i xerrades virtuals. 

Impuls d'una xarxa local de graduate schools en matèria d'alumni amb la participació de ESCI, 

BSM, Tecnocampus, BSE, Elisava, UPF i IBEI. 

 

Programes virtuals de suport a la gestió 

Les plataformes virtuals i les aplicacions informàtiques s’han convertit en una eina primordial 

tant per a la gestió diària de l’institut com per a la gestió dels màsters de l’IBEI. A poc a poc 

s’han anat incorporant diferents plataformes per a donar resposta a totes les necessitats del 

personal i els estudiants de l’IBEI, amb costos creixents en llicències d’ús, actualitzacions i 

manteniment.  

Pàgina web (Whads)  

Programa de disseny (Adobe Creative Cloud) 

Programa de gestió comptable i financera (ABAST - Dynamics 365 BC) 

Oficina Virtual de Gestió Acadèmica (SIGMA) 

Plataformes de docència online (Blackboard Collaborate i Zoom) 

Campus Virtual (Moodle) 

Programa anti-plagi per a l’avaluació de textos dels estudiants (Turnitin) 

Plataforma de Carreres Professionals (JobTeaser) 

Plataforma d’Alumni (VeryConnect) 
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L’IBEI EN XIFRES 2021-2022 

 


