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1. PRESENTACIÓ 
La Mediterrània i les relacions que manté amb Europa són en aquests moments essencials 
en la geopolítica mundial. Les revoltes àrabs, el despertar democràtic al sud de la 
mediterrània i les mobilitzacions de caràcter civil arreu de la regió fan més que mai 
necessari fer front al canvi de paradigma pel que fa a la Mediterrània i el món àrab.  

Barcelona com a seu de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània vol donar un impuls 
especial a tota aquesta àrea i posicionar la ciutat com a centre de relacions de 
l’euromediterrània. 

Aquest curs ofereix un espai d’aproximació i reflexió sobre els països de la Mediterrània que 
fa un especial èmfasis en la Unió per la Mediterrània. Assenta les bases d’una visió 
específica per fomentar la integració entre Europa, Sud i Est de la Mediterrània. Les línies 
prioritàries són l’evolució de la construcció europea i el seu funcionament, el 
desenvolupament de les infraestructures jurídiques i econòmiques, la cultura 
socioeconòmica europea i del món àrab, les polítiques comunitàries i sobre la Mediterrània 
amb el taló de fons del Tractat de Lisboa i la Unió per la Mediterrània. 

2. OBJECTIUS ACADÈMICS 
Creació d’un espai de reflexió sobre la transformació que ha experimentat la zona 
euromediterrània des d’una perspectiva interdisciplinària. 

Aproximació a models alternatius de programes especialitzats en estudis de la 
euromediterrània, tant en la seva dimensió acadèmica i investigadora com tècnica i 
professional.  

3. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
Capacitar les persones assistents a través d’una formació específica en el camp de 
les relacions internacionals centrada en Mediterrània i Europa, que els permeti 
introduir-se en aquest camp professional o millorar les tasques que ja realitzen. 

4. CARACTERÍSTIQUES ACADÈMIQUES 
Crèdits : 3 teòrics i 1 pràctic 

57 hores lectives dividides en 19 sessions de 3 hores cada una 

Pràctiques: Mínim de 80 hores a realitzar a institucions o entitats de Catalunya o el 
món àrab. 

Preu de la matrícula: 750 euros 

Classes magistrals, seminaris i pràctiques 

Idioma: Català i castellà (80%) Anglès (20%) 

5. CALENDARI I HORARI  
Inici: 04/10/2011     Final: 13/12/2011 

Dimarts i Dijous de 18h a 21h 

6. LLOC 
Espai Ali Bei       
Passeig de Sant Joan  Nº 26  3er 2a a Barcelona 

    

 



Com arribar 

Metro: Línia 1 Arc de Triomf 
Rodalies Renfe: Arc de Triomf 

 

7. EQUIP DIRECTIU DEL CURS 
Director acadèmic: Jordi Bacaria 

Directora executiva : Eliana Camps               

Coordinadora: Gemma Serrahima 
  

8. PROGRAMA ACADÈMIC 
Sessió 1:  Inauguració i sessió introductòria del Procés de Barcelona a la Unió per a 
la Mediterrània.  

Sessió 2:  La realitat del món àrab. 

Sessió 3: Transport i desenvolupament urbà a la Mediterrània.                                             

Sessió 4:  Institucions entorn a la Unió per a la Mediterrània.  

Sessió 5:  Comprendre la complexitat del món àrab contemporani I. 

Sessió 6:  Comprendre la complexitat del món àrab contemporani II. 

Sessió 7:  La UpM: una realitat en construcció. 

Sessió 8:  Seguretat i tendències energètiques a la Mediterrània. 

Sessió 9:  Unió Europea i Mediterrània: algunes reflexions jurídiques.  

Sessió 10: L’economia de la integració Euromediterrània. 

Sessió 11: Unió Europea i Mediterrània: Aspectes polítics i socials. 

Sessió 12: Les dones, actors essencials en la construcció de la Mediterrània. 

Sessió 13: El conflicte d’Orient Mitjà: el gran repte de la Unió per la Mediterrània. 

Sessió 14: Turquia: Un poder regional emergent a Orient Mitjà  

Sessió 15: La UE i el món local, instàncies properes a la Mediterrània 

Sessió 16: Desenvolupament tècnic dels projectes de la Unió per la Mediterrània. 

Sessió 17: El pes de les tradicions religioses a la Mediterrània. 

Sessió 18: El paper de la societat civil en el seu sentit ample i els moviments socials al 
món àrab.  
Sessió 19: Perspectives de futur de la Mediterrània i les seves relacions amb Europa. 
Conclusions. 

 

9. DOCENTS 
Ahmad Alkuwaifi, president del Centre Euro Àrab de Catalunya. 
Andreu Bassols, director de l’IEMed. * 
Andreu Claret, director executiu de la Fundació Anna Lindh. * 
Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània i co-director del Centre d’Estudis    Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona. 
Blanca Vilà, catedràtica de Dret internacional Privat, Càtedra Jean Monnet de Dret Europeu UAB. 
Directora de l’IUEE (CoE), Universitat Autònoma de Barcelona. El sistema jurídic de la Unió Europea i 
el d’altres països i institucions de la conca Mediterrània.  Com la legislació europea condiciona la 



UpM i el pes jurídic dels estatuts avançats. 
Cecilia Attard-Pirotta, subsecretària del Secretariat de la Unió per la Mediterrània. 
Dolors Bramon, professora titular del Departament de Filologia Semítica (secció d'estudis àrabs i 
islàmics) de la Universitat de Barcelona.. 
Dolors Renau, ex diputada al Parlament Europeu i presidenta de la Internacional Socialista de 
Dones. Ex Comissionada de la Presidència para los Programes Internacionals d’Igualtat y Ciutadania 
Diputació de Barcelona. 
Eduard Soler, investigador principal del Mediterrani i l’Orient Mitjà de CIDOB. 
Eliana Camps, directora del Centre Euro Àrab de Catalunya. 
Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals a la UAB i Delegat del Departament de 
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.  
Francesc Morata, catedràtic de Ciència Política de la UAB, catedràtic Jean Monnet en Integració 
Europea. 
Francis Ghilès, investigador sènior del CIDOB. 
Javier Albarracín, responsable de desenvolupament socioeconòmic, IEMED. 
Jordi Bacaria, catedràtic d’Economia Aplicada, UAB; co-director de l’Institut de la Integració 
Europea, ITAM, Mèxic. 
Jordi Pedret, coordinador de l'Intergrup Parlamentari per Palestina. Membre de l'Assemblea 
Parlamentària de la Unió per a la Mediterrània.  
Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, 
UAB. Especialista en Solució de Conflictes, Ètica, Relacions Internacionals i Estudis Regionals sobre 
el món Àrab-musulmà. * 
Salah Jamal, historiador, escriptor i professor a la UB i la UVic. 
Senén Florensa, secretari general de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya. * 
Xavier Bosch, director general d’immigració de la Generalitat de Catalunya. 
Yigit Alpogan, ambaixador, vice secretari general de la Divisió de Transport i Desenvolupament 
Urbà de la Secretariat de la Unió per la Mediterrània. 
 
* Pendent de confirmació. 
 
 

10. SISTEMA D’AVALUACIÓ 
L’avaluació del curs serà continuada. El professorat establirà a principis de curs els 
criteris per a l’avaluació de la seva sessió.  

Per superar el curs caldrà assistir a un mínim del 80% de les classes.  

Les pràctiques impliquen la presentació d’una memòria final. 

La superació satisfactòria del curs dona dret a un certificat de Diploma de postgrau 
de la UAB. 

11. CRITERIS DE SELECCIÓ 
Persones que han finalitzat els seus estudia i senten la necessitat d’especialització o 
complementació i persones que volen actualitzar els seus coneixements per a 
millorar la seva trajectòria professional. 

Es donarà prioritat d’admissió a qui justifiqui vinculació tècnica o professional amb 
institucions o centres amb programes o projectes euromediterranis. 

12. INSCRIPCIONS 
La inscripció restarà oberta del 15  de juliol al 30 de setembre del 2011.   

Per tramitar la preinscripció poseu-vos en contacte i envieu el vostre CV a través de 
l’adreça de correu electrònic: upm@centre-euroarab.cat 

 

Més informació a www.centre-euroarab.cat 

 
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Filologia_Sem%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab
mailto:upm@centre-euroarab.cat
http://www.centre-euroarab.cat/
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