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Amb aquest cicle de conferències l’IEMed vol oferir un espai de debat i reflexió de fons on, més
enllà de l’agenda diària, es parli des d’una perspectiva europea i comparada dels principals elements
de gestió dels moviments migratoris a l’espai euromediterrani.
Així, destacats experts aportaran l’anàlisi de temes que van des de la dimensió exterior de les
polítiques migratòries fins a la gestió dels fluxos migratoris en un espai d’intersecció entre el Nord
i el Sud com és la Mediterrània.
L’IEMed organitza aquest cicle de conferències com a activitat complementària al Màster en Gestió
de la Immigració de la Universitat Pompeu Fabra.
El cicle, obert al públic, es durà a terme a la sala d’actes de l’IEMed en sis sessions repartides entre
els mesos de març i juny de 2011 tot coincidint amb el calendari del màster.
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Primera sessió: dijous 3 de març
Demografia migratòria a la Mediterrània
Philippe Fargues
Director del Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM)
de l’Institut Universitari Europeu de Florència, Itàlia
Segona sessió: dijous 3 de març
Moviments migratoris i control migratori a la Mediterrània occidental
Hassan Boussetta
Membre del senat de Bèlgica
Director del Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations, Universitat de Lieja , Bèlgica
Tercera sessió, dijous 7 d’abril
Camins cap a la irregularitat: la construcció legal i política de la immigració irregular a través dels
països membres de la UE
Franck Duvell
Investigador sènior del Centre on Migration Policy and Society (COMPAS), Universitat d’Oxford,
Regne Unit
Quarta sessió, dijous 28 d'abril
Immigració irregular dels països mediterranis a Europa. Diversitat complexa i la seva aplicació en les
relacions euromediterrànies
Peter Kraus
Professor de la Facultat de Ciències Socials i cap de Relacions Ètniques a la Universitat d’Hèlsinki,
Finlàndia
Cinquena sessió, dijous 19 de maig
Relacions externes de la Unió Europea a la Mediterrània
Sandra Lavenex
Professora de relacions internacionals i governança global, Universitat de Lucerna, Suïssa
Sisena sessió, dilluns 6 de juny
Liberalisme, ciutadania i immigració a la Mediterrània
Cristian Joppke
Professor de ciències polítiques, Universitat Americana, París, França

Totes les sessions començaran a les 18 hores i tindran lloc a la sala d’actes de l’IEMed. Girona, 20 – Barcelona.

