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Presentació
Durant l’any 2012, l’Escola de Cultura de Pau va concentrar les activitats en tres
programes: Conflictes i Construcció de Pau, Processos de Pau, i Educació per
la Pau, que són els que tenen més projecció, tant nacional com internacional.
S’ha continuat editant diverses publicacions, com l’informe anual Alerta! sobre
conflictes, l’Anuari de processos de pau, l’informe mensual sobre conflictes
Semàfor i l’informe trimestral sobre conflictes, processos de pau i dimensió
de gènere en la construcció de la pau Baròmetre. El 2012 ha estat un any
especialment interessant pel que fa a processos de pau, la qual cosa dóna sentit
al seguiment de l’Escola tant dels períodes de conflicte obert com de la fase
posterior de negociació. En l’àmbit de la sensibilització, s’han fet nombroses
xerrades i seminaris i s’ha participat en diferents màsters. En el terreny de la
docència, cal destacar la diplomatura de postgrau de Cultura de Pau i el curs
«Cultura de pau i gestió de conflictes», que es fan conjuntament amb la Càtedra
UNESCO sobre Pau i Drets Humans.
Encarem el 2013 amb nous projectes, gràcies a la col·laboració del Ministeri
d’Afers Estrangers de Noruega. En aquest sentit, s’ha creat l’Observatori de
Conflictes i l’Observatori de Justícia Transicional, accessibles a través del web de
l’Escola. També s’han fet treballs d’assessoria per al Norwegian Peacebuilding
Centre (NOREF).
L’Escola de Cultura de Pau és una entitat observadora de la Federació Catalana
d’ONG per la Pau des de l’any 2012, i ha participat activament en la creació
de la nova Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament (FCONG), nascuda el 2013 de la integració de les federacions
catalanes de pau, drets humans i desenvolupament. L’Escola de Cultura de Pau
forma part de la Junta de la FCONG.

Objectius i activitats
L’Escola de Cultura de Pau (ECP) es va crear el 1999 amb el propòsit d’organitzar
activitats acadèmiques, de recerca i d’intervenció relacionades amb la cultura
de pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes, l’educació per la
pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.
L’Escola rep el suport del Ministeri d’Afers Estrangers de Noruega, d’ajuntaments
i d’altres entitats. Està dirigida per Vicenç Fisas, que també és el titular de la
Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
D’acord amb els seus objectius, l’Escola centra el seu treball en els àmbits
d’actuació següents:
■ Intervenció en conflictes, per facilitar el diàleg entre els actors.
■ Activitats acadèmiques com ara la diplomatura de postgrau de Cultura de Pau
i els cursos «Cultura de pau i gestió de conflictes» i «Educar per la pau i en el
conflicte».
■ Iniciatives de sensibilització sobre cultura de pau en la societat civil catalana
i espanyola a través de diferents activitats educatives i formatives.
■ Anàlisi i seguiment diari de la conjuntura internacional en matèria de conflictes
armats, situacions de tensió, i gènere (Programa de Conflictes i Construcció de
Pau).
■ Seguiment i anàlisi dels diferents països amb processos de pau o negociacions
formalitzades, i d’aquells països amb negociacions en fase exploratòria (Programa
de Processos de Pau).
■ Seguiment dels mecanismes de justícia transicional.
■ Promoció i desenvolupament del coneixement, dels valors i de les capacitats
de l’educació per la pau (Programa d’Educació per la Pau).

Consell Assessor
Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Center)
Sanam Anderlini (MIT Center for International Studies)
Christine Bell (Transitional Justice Institute, Universitat de l’Ulster)
Paco Cascón (educador per la pau)
Cynthia Cockburn (Women in Black against War i Universitat City de Londres)
Roberta Cohen (Brookings Institution)
Adela Cortina (Universitat de València)
Ed García (International Alert)
Pablo de Greiff (International Center for Transitional Justice)
Astrid N. Heiberg (expresidenta de la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
John Paul Lederach (Kroc Institute for International Peace Studies, Universitat de Notre Dame)
James Lemoyne (Center for Humanitarian Dialogue; antic enviat especial del secretari general de l’ONU)
Carmen Magallón (Seminario de Investigación para la Paz)
Vicent Martínez Guzmán (Càtedra UNESCO de Filosofia de la Pau, Universitat Jaume I de Castelló)
Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura de Paz)
Manuela Mesa (Centro de Educación e Investigación para la Paz)
Jenny Pearce (Department of Peace Studies, Universitat de Bradford)
Adolfo Pérez Esquivel (Premi Nobel de la Pau)
Michael Renner (Worldwatch Institute)
Itziar Ruiz-Giménez (Universitat Autònoma de Madrid)
Mohamed Sahnoun (Caux Forum for Human Security; antic enviat especial del secretari general de l’ONU)
Josep M. Tortosa (Universitat d’Alacant)
Peter Wallensteen (Department of Peace and Conflict Research, Universitat d’Uppsala)
Cora Weiss (International Peace Bureau)

Equip i estructura

(març de 2013)

Equipo de l’Escola, marzo 2013

Gestió
Maria Cañadas Francesch

Consell Assessor

Subdirecció
Jordi Urgell Garcia

Direcció

Vicenç Fisas Armengol

PROGRAMES

Webmaster
Lucas Wainer Mattosso

Conflictes i Construcció de Pau

•
•
•
•
•

Processos de Pau

• Vicenç Fisas Armengol
• Gema Redondo de la Morena

Observatori de Justícia Transicional

• Maria Cañadas Francesch
• Cécile Barbeito

Educació per la Pau

• Marina Caireta Sampere

Investigadors i investigadores associats
•
•
•
•
•
•

Administració
Antoni Vendrell Soriguera

Miriam Acebillo (Educació per la Pau)
Dorys Ardila (Colòmbia)
Yezid Arteta (Colòmbia)
Kristian Herzbolheimer (Colòmbia i Filipines)
María Prandi (Drets Humans i Empresa)
Carlos Arturo Velandia (Colòmbia)

Josep Mª Royo Aspa
Jordi Urgell Garcia
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Docència i professorat

Xarxes i centres nacionals i
internacionals

L’Escola de Cultura de Pau du a terme activitat docent a
través de cursos, tallers i seminaris, dins i fora de la UAB.
Durant l’any 2012 ha organitzat, entre altres activitats, la
tretzena edició de la diplomatura de postgrau de Cultura
de Pau, en la qual s’han format fins ara 700 persones. La
diplomatura, de 230 hores lectives, ha tingut la participació
d’experts i acadèmics de prestigi reconegut:

Xarxes a les quals pertany l’Escola

Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Centre)
Dorys Ardila (ECP-UAB)
Pedro Arrojo (Universitat de Saragossa)
Yesid Arteta (ECP-UAB)
Cécile Barbeito (ECP-UAB)
Marina Caireta (ECP-UAB)
Vicenç Fisas (ECP-UAB)
Edmundo García (International Alert)
Xavier Giró (UAB)
Kristian Herbolzheimer (Conciliation Resources)
María Jesús Izquierdo (UAB)
John Paul Lederach (Universitat de Notre Dame)
Carlos Martín Beristain (Universitat del País Basc)
Vicent Martínez Guzmán (Universitat Jaume I)
Alejandro Pozo (Centre Delàs))
Gema Redondo (ECP-UAB)
Josep Maria Royo (ECP-UAB)
Itziar Ruíz Giménez (Universitat Autònoma de Madrid)
Marta Selva (expresidenta de l’Institut Català de les Dones)
Antoni Segura (Universitat de Barcelona)
Josep M. Tortosa (Universitat d’Alacant)
Jordi Urgell (ECP-UAB)
Pamela Urrutia (ECP-UAB)
Hernando Valencia (Universitat Carlos III de Madrid)
Santiago Vidal (magistrat)
Ana Villellas (ECP-UAB)
María Villellas (ECP-UAB)
Des del curs 2009-2010, la diplomatura de Cultura
de Pau s’ha adaptat als estàndards de l’espai europeu
d’educació superior.

ASEM Education Hub for Peace and Conflict Studies
(ASEF, Singapur)
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Federació Catalana d’ONG per la Pau, el Drets Humans i el
Desenvolupament (FCONG)
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)
International Peace Bureau (IPB)
International Peace Research Association (IPRA)

Centres nacionals i internacionals de recerca amb els quals
col·labora l’Escola
Center for Conflict Resolution, Universitat de Colúmbia
(Nova York, Estats Units)
Centre for Conflict, Development and Peacebuilding, The
Graduate Institute (Ginebra, Suïssa)
Centre for Humanitarian Dialogue (Ginebra, Suïssa)
Conciliation Resources (Londres, Regne Unit)
Corporación Nuevo Arco Iris (Bogotà, Colòmbia)
Department of Peace Studies, Universitat de Bradford
(Bradford, Regne Unit)
Fundación Ideas para la Paz (Bogotà, Colòmbia)
Geneva Call (Ginebra, Suïssa)
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict
(l’Haia, Països Baixos)
Indepaz (Bogotà, Colòmbia)
Institut d’Innovació Social, ESADE (Barcelona)
International Alert (Londres, Regne Unit)
Kroc Institute for International Peace Studies, Universitat
de Notre Dame (Notre Dame, Estats Units)
Norwegian Peacebuilding Centre (Oslo, Noruega)
Observatorio de Paz, Universidad Jorge Tadeo Lozano
(Bogotà, Colòmbia)
Swisspeace (Berna, Suiza)
Universitat dels Andes (Bogotà, Colòmbia)
Universitat d’Uppsala (Uppsala, Suècia)
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PROGRAMA DE CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE PAU
Activitats més destacades
L’equip del Programa de Conflictes i Construcció de Pau s’encarrega de fer
el seguiment i l’anàlisi en matèria de conflictes armats, situacions de tensió,
gènere i construcció de pau. El Programa analitza tots els conflictes armats i
les situacions de tensió que tenen lloc a l’Àfrica, a l’Àsia, a Amèrica, a Europa
i a l’Orient Mitjà. Durant el 2012 l’equip del Programa va elaborar un anuari
sobre conflictes, drets humans i construcció de pau, així com publicacions
periòdiques seguint les línies temàtiques i geogràfiques de recerca del Programa.
Les investigadores i els investigadors del Programa també van publicar informes
i articles, van participar en seminaris i conferències locals i internacionals i
van impartir conferències i cursos. L’equip també va participar en activitats de
sensibilització i va dur a terme treballs de consultoria sobre conflictivitat armada
i construcció de pau.
Al llarg de l’any, a través del Programa també es va ampliar la base de dades
de conflictes i construcció de pau, accessible en línia, amb informació sobre
situacions de tensió actives actualment al món. La base de dades inclou
informació relativa als orígens d’aquestes tensions i la seva evolució, els principals
actors involucrats, el tipus i la intensitat de la tensió, així com també dades
bàsiques sobre els països en els quals es produeixen. A més, durant el 2012 es
va incorporar informació sobre la dimensió de gènere en situacions de tensió i en
nous contextos de conflicte. Paral·lelament, l’equip va treballar en l’ampliació
de la base de dades per incorporar-hi informació relativa a negociacions de pau
en contextos de conflicte armat. Cal destacar que la base de dades s’actualitza
de manera periòdica amb informació sobre l’evolució de cada context. A més,
permet accedir a un arxiu en línia de notícies sobre conflictivitat amb més de
50.000 entrades. La informació està disponible en castellà i anglès.

1. Publicacions
a) Publicacions periòdiques
El Programa elabora una sèrie de publicacions periòdiques que analitzen la situació
global en matèria de conflictes i construcció de pau, incloent-hi la dimensió
de drets humans i de gènere. El desembre de 2012 les llistes de distribució
electrònica de les publicacions del Programa tenien més de 3.000 subscriptors.
• Alerta 2012!, informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau
(català, castellà, anglès)

Anuari que analitza l’estat del món en relació amb els
conflictes i la construcció de pau a partir de l’anàlisi de
diversos indicadors. Per fer l’informe es van utilitzar nou
indicadors, agrupats en cinc apartats temàtics: conflictes
armats, tensions, processos de pau, crisis humanitàries i
dimensió de gènere en la construcció de pau. Un sisè apartat
de l’informe es va dedicar a l’anàlisi d’oportunitats de pau,
contextos en què una confluència de factors permetia
anticipar una possible evolució positiva. Alerta 2012!
es va editar en castellà, català i anglès i va ser publicat
per l’editorial Icaria. L’edició en anglès va ser distribuïda
per l’editorial britànica Pluto Press. La publicació està
disponible en versió electrònica en català i en castellà al
web de l’Escola de Cultura de Pau.
• Baròmetre (núm. 28, 29 i 30, en castellà i català)
Informe trimestral editat en castellà i català que analitza
els fets ocorreguts al món al llarg de cada trimestre a través
de quatre apartats: conflictes armats, tensions, processos
de pau, i gènere i construcció de pau. L’informe actualitza
les dades de la publicació anual Alerta! i es pot consultar
al web de l’Escola de Cultura de Pau.
• Semàfor (del núm. 261 fins al 270, en castellà)
Publicació electrònica mensual en llengua castellana que
es fa a partir del seguiment periòdic de notícies d’arreu
del món referents als àmbits de treball del Programa. Així
mateix, s’incorpora tota la informació en un arxiu en línia
que actualment disposa de 50.000 entrades. Aquest arxiu
s’elabora a través d’un seguiment diari i una anàlisi de la
conjuntura internacional, a partir de la informació facilitada
per diversos motors de cerca i per més d’un centenar
de fonts, incloent-hi les Nacions Unides, organismes
internacionals, centres de recerca, mitjans de comunicació
internacionals i locals, i ONG.
b) Publicacions no periòdiques
• Informes
Urrutia Arestizábal, Pamela i Ana Villellas Ariño. «Reopening
the Kurdish question: states, communities and proxies in a

time of turmoil», publicat com a part de la sèrie Assessing
the Future of the State in Fragile Contexts coordinada per
NOREF i la Conflict Reasearch Unit del Netherlands Institute
of International Relations Clingendael, octubre de 2012.
• Articles
Royo Aspa, Josep Maria. «Guinea Equatorial: el nostre
company de viatge?», Canalsolidari [en línia], 21 de febrer
de 2012.
Zabala, Bel. «La responsabilitat de les multinacionals en
les violacions de drets al Congo», Vilaweb, 28 de febrer
de 2012.
Royo Aspa, Josep Maria. «RD Congo: finestres d’esperança
contra l’espoliació dels recursos naturals?», Peace in
Progress, núm. 14, Institut Català Internacional per la Pau
(ICIP), setembre de 2012.
«La data d’alliberament de les dues cooperants de Metges
sense Fronteres és una incògnita 1 any després del segrest»,
Agència Catalana de Notícies, novembre de 2012.
Royo Aspa, Josep Maria «Espanya, Catalunya i el desastre
humanitari a la RDC», Setmanari Directa, 5 de desembre
de 2012.
Urrutia Arestizábal, Pamela. «El conflicte palestí-israelià
i escenaris de futur», Revista Perspectiva [en línia],
Colòmbia, novembre de 2012.

2. Congressos, conferències, jornades
Josep Maria Royo Aspa:
— Sessió «L’economia política dels conflictes armats: els
recursos naturals», en el curs «Empresa i drets humans»,
organitzat pel Programa de Drets Humans de l’Escola de
Cultura de Pau de la UAB, 27 de març de 2012.
— Sessió «Estat del món», en el marc del curs
«Conflictologia. Introducció a la conflictivitat del segle xxi»,
organitzat pel Servei Civil Internacional (SCI), 21-29 de
maig de 2012.
— Xerrada «El paper de les indústries extractives al
conflicte de la República Democràtica del Congo»,
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament, setembre de 2012.

Pamela Urrutia Arestizábal:
— Conferència «Conflictes i revoltes a l’Orient Mitjà: els casos de Síria i Iemen»,
a la VII Setmana de la Cooperació «Conflictes i revoltes a la Mediterrània»,
organitzada per la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de
Barcelona, març de 2012.
— Sessió «Primavera Àrab: revoltes, reformes i conflictivitat armada al nord
d’Àfrica i l’Orient Mitjà», en el marc del curs «Cooperació i el món actual,
una anàlisi des de les aules», organitzat per l’Oficina de Desenvolupament i
Cooperació de la Universitat de Lleida, maig de 2012.
— Sessió «Les dones i les revoltes àrabs», en el marc del X Curs de Solidaritat i
Cooperació Internacional organitzat per Rubí Solidari, novembre de 2012.
Pamela Urrutia Arestizábal i Ana Villellas Ariño:
Presentació «Revisiting the Kurdish question: state and trans-state challenges
in a region in turmoil», al seminari Assessing the Future of the State in Fragile
Contexts organitzat a Oslo pel Norwegian Peacebuilding Resource Centre
(NOREF) i la Conflict Reasearch Unit del Netherlands Institute of International
Relations Clingendael, setembre de 2012.
María Villellas Ariño:
— Participació en el curs «Cultura de pau i conflictes: pensar, debatre i educar»,
Fundació Seminari d’Investigació per la Pau, Terol, abril de 2012.
— Conferència «Gènere i benestar: reptes i respostes feministes», en el marc
de les Segones Jornades d’Investigació de l’Institut Interuniversitari d’Estudis
de Dones i Gènere (IIEDG) de la Universitat Autònoma de Barcelona, novembre
de 2012.
3. Docència
El Programa de Conflictes i Construcció de Pau va impartir docència en els
cursos i màsters següents:
— Màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació. Universitat de
Barcelona i Món-3. Jordi Urgell García, Josep Maria Royo Aspa.
— Màster de Desenvolupament Internacional. Universitat Politècnica de
Catalunya i SETEM. Josep Maria Royo Aspa i María Villellas Ariño.
— Màster de Cooperació al Desenvolupament (MCAD), Grup UJI, especialització
d’Ajuda Humanitària Internacional. Creu Roja i Universitat Jaume I de Castelló.
Josep Maria Royo Aspa.
— Màster de Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els Socials.
Universitat Autònoma de Barcelona. Jordi Urgell García.

— Màster de Relacions Internacionals. Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI). Jordi Urgell García, Josep Maria Royo Aspa.
— Màster de Salut Internacional (assignatura Estat i Violència en les Regions Tropicals
i Subtropicals). Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. Josep
Maria Royo Aspa.
— Màster oficial de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament. Universitat
Autònoma de Barcelona. Jordi Urgell García.
— Diplomatura de postgrau de Cultura de Pau. Escola de Cultura de Pau, Universitat
Autònoma de Barcelona. Patricia García Amado, Josep Maria Royo Aspa, Jordi Urgell
García, María Villellas Ariño, Ana Villellas Ariño i Pamela Urrutia Arestizábal.
— Curs “Cultura de Pau i Gestió de Conflictes”. Universitat Autònoma de Barcelona.
Patricia García Amado, Pamela Urrutia Arestizábal i Ana Villellas Ariño.

4. Consultoria
Durant l’any 2012, l’equip del Programa de Conflictes i Construcció de Pau també va
dur a terme tasques de consultoria per al Norwegian Peacebuilding Centre (NOREF).
Es van elaborar informes sobre processos de pau en els casos de Colòmbia, Filipines,
Nepal, Israel-Palestina, Somàlia, Sri Lanka i Sudan.

5. Altres activitats
Es va treballar conjuntament amb el Programa de Processos de Pau en activitats de
diplomàcia paral·lela, dutes a terme de manera reservada en diversos contextos.
El Programa va ser present en diversos mitjans de comunicació durant el 2012, a
través de comentaris sobre temes de l’actualitat internacional i anàlisi de conflictes.
Fins a mitjan 2012 també es van fer col·laboracions periòdiques amb el programa
Tots x tots de COM Ràdio.
La investigadora María Villellas Ariño va participar en les reunions de la secció
espanyola de la Lliga Internacional de les Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF),
creada el 1915, amb presència a 35 països i amb estatus consultiu a l’ECOSOC, la
UNESCO i la UNCTAD.
El Programa també va col·laborar en les activitats de la Xarxa d’Entitats per la República
Democràtica del Congo, formada per diverses entitats, ONG catalanes i de la resta de
l’Estat espanyol, que treballen des de la cooperació, la sensibilització, la denúncia,
la investigació i la comunicació intercultural en el conflicte que afecta el país africà.

PROGRAMA DE PROCESSOS DE PAU
El Programa de Processos de Pau fa un seguiment dels conflictes armats
actuals i dels conflictes no armats que encara no han finalitzat, amb l’objectiu
d’analitzar els diàlegs exploratoris o les negociacions formals de pau i fer una
anàlisi comparativa dels elements d’aquests processos. Les dades d’aquest
seguiment serveixen de base per elaborar els capítols sobre processos de pau en
les publicacions Baròmetre (trimestral) i Alerta! (anual), així com per elaborar
l’Anuari de Processos de Pau, la publicació més rellevant del Programa.
El Programa també intervé en conflictes en els quals es considera que és
possible facilitar l’inici de negociacions o consolidar els diàlegs ja existents.
En aquest sentit, s’ha buscat incidir en alguns d’aquells contextos en què es
veu l’oportunitat de fer alguna contribució específica, normalment de manera
reservada. Durant l’any 2012, el Programa ha publicat informes i articles,
ha impartit docència a Catalunya, ha desenvolupat tasques de consultoria
internacional i ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació catalans,
espanyols i estrangers. Atesa l’estructura transversal del Programa, hi participen
diversos membres de l’equip de l’Escola. El Programa està dirigit per Vicenç
Fisas, titular de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans i director de
l’Escola de Cultura de Pau.

Recerca
Durant l’any 2012 s’ha fet el seguiment de negociacions que afecten els països
següents:
Àfrica: Senegal (Casamance), Somàlia, Sudan (Darfur), RCA, República
Democràtica del Congo (Est), Txad i Sàhara Occidental.
Amèrica: Colòmbia (FARC i ELN).
Àsia i Pacífic: Afganistan, Índia, Índia-Pakistan, Xina (Tibet), Filipines
(MILF, MNLF i NPA) i Birmània.
Europa: Kosovo, Moldàvia (Transdnièster), Turquia (PKK), Xipre,
Armènia-Azerbaidjan, Geòrgia (Abkhàzia i Ossètia del Sud).
Orient Mitjà: Israel-Palestina i Palestina.

1. Publicacions
Publicacions periòdiques
Fisas, Vicenç, Anuari de Processos de Pau 2012. Barcelona: Icaria Editorial (en
català, castellà i anglès).

Mitjans de comunicació
Llibres
La segunda oleda del desarme. Barcelona: Icaria Editorial,
95 pàg.
Articles
Al llarg de 2012, Vicenç Fisas ha publicat els articles
següents:
«La llave de la paz la tiene Timochenko», Semana
(Colòmbia), gener de 2012.
«Sáhara: 20 años de negociacions frustradas», El País, 5
de gener de 2012.
«La oferta del ELN», Semana (Colòmbia), 17 de febrer de
2012.
«No violencia y resistencia armada en Siria», El País, 23
de febrer de 2012.
«La paz llega a Colombia», El País, 20 d’abril de 2012.
«Consejos para una buena negociación», Semana
(Colòmbia), 20 d’abril de 2012.
«La segunda oleada del desarme», El País, 10 de juny de
2012.
«Carta abierta al ELN», Semana (Colòmbia), 13 de juny
de 2012.
«Regular el comercio de armas», El País, 4 de juliol de
2012.
«Perder el miedo al fin de ETA», 20 de juliol de 2012.
«Roles en los procesos de paz», Semana (Colombia), 5 de
setembre de 2012.
«Recomendaciones para la futura negociación con las
FARC», Semana (Colòmbia), 14 de setembre de 2012.
«Una política de pau i seguretat per a la Catalunya del
futur», Ara, 4 de desembre de 2012.
«Postconflicto y postviolencia armada», El Tiempo
(Colòmbia), 14 de desembre de 2012.

Al llarg de 2012, diversos mitjans han publicat entrevistes
al director de l’Escola, Vicenç Fisas:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Semana (Bogotà), 24 de maig.
Canal Capital (Bogotà), 23 de maig.
W R adio (Bogotà), 29 d’agost.
Ara, 6 de setembre.
Semana (Bogotà), 7 de setembre.
Agència AFP, 27 de setembre.
El Tiempo (Bogotà), 29 de setembre.
W Radio (Bogotà), 1 d’octubre.
Radio RCN (Bogotà), 9 d’octubre.
El Mercurio (Xile), 10 d’octubre.
TVE, 15 d’octubre.
Agència alemanya de premsa DPA, 16 d’octubre.
La Tercera (Xile) , 16 d’octubre.
Cadena Ser, 18 d’octubre.
Radio Fundación UNIR (Bolívia), 7 de novembre.
El Espectador (Colòmbia), 2 de desembre.
Radio Euskadi, 6 de desembre.
El Nacional (Veneçuela), 10 de desembre.

Activitats temàtiques
Activitats relacionades amb Colòmbia (Dorys Ardila i Vicenç
Fisas)
Com ja és habitual, el director de l’Escola, Vicenç Fisas,
va participar en la presentació de l’Anuari de Processos de
Pau 2012 a Colòmbia, a l’auditori de l’Alcaldia de Bogotà,
el mes de maig, en una edició feta pel Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).
Es van mantenir diverses reunions amb sectors diplomàtics,
acadèmics, polítics i socials de Colòmbia.

Docència
El Programa ha impartit docència en els cursos següents:
— Diplomatura de postgrau de Cultura de Pau, Universitat
Autònoma de Barcelona.
— Curs «Cultura de pau i gestió de conflictes», Universitat
Autònoma de Barcelona.

Activitats relacionades amb Filipines
(Vicenç Fisas i Jordi Urgell)
El mes de març, l’Escola va invitar una delegació de la
guerrilla filipina del MILF a visitar Barcelona, per tal de ferlos conèixer l’experiència de l’autonomia catalana. Aquesta

guerrilla estava negociant amb el Govern de Filipines una
autonomia per a l’illa de Mindanao. La delegació va visitar
el Centre d’Estudis Autonòmics, el Centre UNESCO de
Catalunya, els Mossos d’Esquadra, el Síndic de Greuges i
el Parlament de Catalunya.
A l’abril, l’Escola de Cultura de Pau va signar, amb
Conciliation Resources, International Alert i el Centre for
Peace and Conflict Studies, una declaració de suport a
les negociacions entre el Govern filipí i l’NDF, braç polític
de la guerrilla de l’NPA. La declaració va ser enviada a
Ging Deles, consellera presidencial del Procés de Pau, en
un moment d’estancament de les negociacions. Al juny,
ambdues parts van decidir reemprendre les negociacions.

Projecte a Filipines (Gema Redondo)
Dins del projecte «Integració de l’enfocament de construcció
de la pau i desenvolupament a la governabilitat local a
Filipines 2011-2015» d’AECID i l’Oficina de la Consellera
Presidencial per al Procés de Pau (OPAPP), s’està duent
a terme una consultoria per dissenyar un sistema de
seguiment de projectes de mitjans de vida. Aquest sistema
forma part de les mesures de transparència i rendició de
comptes posades en marxa pel Govern de Filipines
Aquest sistema l’utilitzen voluntaris i voluntàries
d’organitzacions de la societat civil filipina per supervisar
els projectes de mitjans de vida desenvolupats en les zones
afectades per conflictes armats dins el programa de pau i
desenvolupament del Govern de Filipines, PAMANA.
El sistema de seguiment inclou eines per vigilar
l’acompliment del projecte a través d’un enfocament de
transparència i rendició de comptes i d’eines per analitzar
els projectes des d’un enfocament de mitjans de vida
sostenibles, de gènere i de sensibilitat al conflicte.
Com a part d’aquesta consultoria, actors de la cooperació
espanyola a Filipines van dur a terme a Manila el seminari
«Sensibilitat al conflicte en projectes de cooperació» amb
l’objectiu de consolidar la coherència de les intervencions i
les eines d’actuació en la promoció de la pau.

Al llarg del 2013 el sistema es posarà a prova en terreny i
es duran a terme tallers de formació participativa amb les
organitzacions de la societat civil filipina que participen en
aquest projecte.

Butlletí de Justícia Transicional (María Cañadas)
Aquest butlletí fa un seguiment dels processos de justícia
transicional que segueixen els estats que han sortit d’una
dictadura o que han superat un conflicte armat, i que tenen
com a objectiu construir la pau i retre comptes dels abusos
als drets humans comesos en el passat.
La justícia transicional és una modalitat de justícia
relativament nova que es dóna en un període de
transició política en el qual una societat que ha patit
greus vulneracions dels drets humans transita cap a la
democràcia. En aquest context, es dissenya en un delicat
equilibri el camí cap a la pau i una resposta institucional
per retre comptes dels responsables de violacions dels drets
humans i del dret internacional humanitari, per satisfer els
drets que tenen les víctimes a la veritat, la justícia i la
reparació, per reconèixer reparacions i adoptar les reformes
institucionals necessàries per superar el conflicte.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER LA PAU
El Programa d’Educació per la Pau està format per un equip de tres persones
professionalitzades i un grup de treball d’exalumnes de l’ECP format per vint
membres actives i constituït com a Grup d’Educació per la Pau.
Les activitats principals del Programa són la formació, la creació de materials
divulgatius i didàctics, i la recerca. Les activitats formatives es dirigeixen a
mestres i altres persones del món de l’educació, a l’alumnat de la UAB, a
persones del món municipal, comunitari, cívic i associatiu, i a altres actors
multiplicadors.
Totes aquestes activitats tenen com a objectius promoure estratègies i habilitats
per a la transformació no violenta de conflictes i la construcció d’una cultura
de pau, així com difondre els continguts, els recursos i les activitats que ofereix
l’educació per la pau conflictual. Finalment, aquest programa treballa per crear
vincles i sinergies amb altres entitats i xarxes, nacionals i internacionals, lligades
a l’educació per la pau.
Activitats més destacades
L’any 2012 s’ha caracteritzat per un treball de recerca basat en la reflexió des
de la praxi. En aquest sentit, tres dels projectes desenvolupats al llarg de l’any
han promogut l’aplicació dels principis de l’educació per la pau conflictual a
partir de la reflexió sobre la pràctica. Així, s’ha treballat amb tres actors clau
—editorials i autors de llibres de text, treballadors socials i personal tècnic de
serveis d’atenció a les persones, i professorat i personal tècnic d’ONG— per
tal de fomentar que aquests actors incorporin en la pràctica els plantejaments
de l’educació per la pau. A la vegada, durant el 2012 s’ha impulsat el treball
per a l’acompanyament de personal sanitari en la gestió i la transformació de
conflictes.
1. Treballs de recerca
Al llarg de l’any 2012, el Programa d’Educació per la Pau ha tancat la investigació
duta a terme en xarxa amb professorat de ciències socials per avaluar els valors
transmesos pels llibres de text de ciències socials de quart d’ESO, en el marc de
l’Observatori de Llibres de Text impulsat per l’Institut Català Internacional per
la Pau. Aquesta investigació, que s’emmarca en la línia de recerca d’avaluació
educativa iniciada l’any 2008, ha servit per debatre amb les editorials de llibres
de text la incorporació en les publicacions dels valors de la convivència i la pau.
Aquesta recerca ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’ICIP, i s’ha
dut a terme amb la col·laboració dels professors Jaume Botey, Albert Marzà i
Joan Camós. El procés de publicació de l’informe que analitza aquests llibres de
text ha comportat un procés dialògic amb actors clau (professorat de ciències
socials de 4t d’ESO, autors dels llibres de text analitzats i editorials dels llibres

de text analitzats) per contrastar i enriquir les conclusions
de l’informe.
A més, l’Ajuntament de Barcelona ha portat a terme el
projecte «Barcelona conviu. Capacitació per la pau i la
transformació de conflictes». En el marc d’aquest projecte,
s’han fet diverses accions formatives per a personal
municipal de serveis d’atenció a les persones i educadors,
per tal de reflexionar sobre com s’ha d’aplicar el model
de transformació de conflictes a la pràctica laboral pròpia.
El procés de formació i acompanyament en l’aplicació
dels aprenentatges a la pràctica laboral, i la recollida dels
testimonis s’han plasmat en l’edició d’una guia pedagògica.
També s’ha avançat en el projecte «Competències i
educació pel desenvolupament» (juntament amb Edualter),
amb el qual es busca trobar sinergies entre el món escolar i
les propostes formatives de les ONG, concretant criteris per
crear materials educatius a partir de competències.

Barbeito, Cécile. «Bones pràctiques de cultura de pau a les
escoles», Butlletí de la Federació Catalana d’ONG per la
Pau, gener de 2012.
Acebillo, Míriam. Presentació a Ràdio Estel de la guia
didàctica per al documental Janadesh. People’s verdict de
la Fundació Quepo. Juntament amb la Fundació Quepo.
Acebillo Baqué, Míriam; Barbeito-Thonon, Cécile, i CairetaSampere, Marina. «Activity report: first Evens Prize for
Peace Education – award ceremony in Barcelona», Journal
of Peace Education, volum 9, núm. 1, abril de 2012. pàg.
101-102.
Caireta, Marina. «Educar per la pau, organitzar centres
constructors de pau», Àmbits de Psicopedagogia, núm. 35,
maig de 2012.
Barbeito, Cécile. «Manifestacions sense violència»,
Diagonal Periódico, núm. 174, 18 de maig de 2012.

1. Publicacions i presència en premsa

3. Docència, cursos i tallers

a) Publicacions no periòdiques

a) Activitats en l’àmbit universitari

Diversos autors. IV Jornades de Creativitat i Conflicte «La
creativitat des d’una mirada feminista». Bellaterra: Escola
de Cultura de Pau, maig de 2012.
Egea, Alex; Barbeito, Cécile; Matamoros, Mariano; Massip,
Clara. Competències i educació pel desenvolupament.
L’educació pel desenvolupament en el currículum escolar
des de la perspectiva de les competències bàsiques.
Barcelona: Edualter i Escola de Cultura de Pau, juliol de
2012.
Botey, Jaume (dir.). Anàlisi dels llibres de text de ciències
socials des d’una perspectiva de pau (quart d’ESO, 20082011). Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau,
2012.
Aquest any 2012 també s’ha estat elaborant la publicació
Educació per la pau i la convivència en el marc escolar.
Una mirada des de la formació del professorat, que sortirà
publicada en anglès en els propers mesos.

Activitats organitzades per oferir a l’alumnat de la UAB i a
qualsevol persona interessada la possibilitat de formar-se
en coneixements i capacitats per a l’acció a favor de la
cultura de pau.

b) Articles i aparicions en premsa
Barbeito, Cécile. «Criteris i propostes per a la cooperació
al desenvolupament dels i les joves», Butlletí E-Juventut.
Espai Virtual de Recursos per a les Polítiques de Joventut,
gener de 2012.

— Curs «L’educació per la pau des de la pràctica».
Activitat de lliure elecció a partir de la metodologia
d’aprenentatge servei. Amb la participació de 7
alumnes. Novembre de 2011 - maig de 2012. Dut a
terme amb el suport de la Fundació Jaume Bofill.
— Curs «Gènere, educació i cultura de pau». Curs d’1,5
crèdits universitaris impartit entre febrer i març, amb
la participació de 25 alumnes. Febrer i març de 2012.
Dut a terme amb la col·laboració de la cooperativa Fil
a l’Agulla.
— IV Jornades de Creativitat i Conflicte de la UAB
«La creativitat des d’una mirada feminista». Dies 21
i 22 de març de 2012. Amb la participació de 120
persones.
— Curs «Creativitat i conflicte». Activitat de lliure
elecció duta a terme l’abril de 2012. Amb la participació
de 20 alumnes. Organitzat en col·laboració amb el
Grup d’Educació per la Pau.
— Participació en l’activitat de lliure elecció «Cultura de
pau i gestió de conflictes», entre febrer i maig de 2012.

b) Activitats amb actors clau

Activitats adreçades a personal municipal

Activitats adreçades a professorat de primària i secundària

En el marc del projecte «Barcelona conviu. Capacitació per la
pau i la transformació de conflictes» s’han fet quatre activitats
formatives. Aquestes s’adrecen a personal municipal que
treballa en l’atenció a la ciutadania en situació de conflicte
i en serveis comunitaris (educadors de carrer, educadors de
centres cívics, gestors de conflictes, etc.).

La formació d’educadors i educadores és una activitat clau per
difondre els coneixements i les estratègies de l’educació per la
pau conflictual; per aquesta raó, la formació de professorat és
una activitat important del Programa. Aquests assessoraments
estan coorganitzats amb diversos centres de recursos
pedagògics de la Generalitat de Catalunya. La situació de crisi
no ha permès iniciar cap assessorament durant el 2012.
En aquestes formacions es treballen quatre objectius:
donar a conèixer al col·lectiu de mestres els continguts de
l’educació en el conflicte i per al conflicte, per treballar-la
amb l’alumnat, proporcionar eines i recursos per a la revisió
i la millora de l’organització de la convivència al centre,
ajudar a elaborar el projecte de convivència i fomentar la
cohesió de grup entre l’equip de professors i professores.
L’any 2012 es van fer els assessoraments següents:
— Primer assessorament «La convivència al centre
educatiu. El projecte de convivència». Escola
Lestonnac, de Sant Roc, Badalona. Novembre de
2011 - març de 2012. Facilitat per Marina Caireta.
— Segon assessorament «La convivència al centre
educatiu. El projecte de convivència». Escola
Lestonnac, de Sant Roc, Badalona. Octubre de 2011 febrer de 2012. Facilitat per Marina Caireta.
A part, a través del Programa s’han fet algunes altres
activitats:
— Assessorament a l’Escola Bressol La Gespa per
definir el seu projecte d’educació per la pau a partir de
l’elaboració de la mostra fotogràfica «La pau comença
al bressol», presentada en el marc del DENIP. 30 de
gener de 2012.
— «Els conflictes ètics interculturals», sessió
de l’assessorament a centres «Conciutadania
intercultural», impulsat per la Fundació Bofill a l’IES
Vallvera, Salt, 2 de juliol.
— «Els conflictes ètics interculturals», sessió
de l’assessorament a centres «Conciutadania
intercultural», impulsat per la Fundació Bofill a l’IES
Voltreganès, Masies de Boltregà, 4 de setembre 2012.

— Curs «La transformació de conflictes en l’espai
públic». Casal de Barri Folch i Torres, amb 11
participants, tots treballadors de l’empresa Progess.
Maig de 2012. Dut a terme per Marina Caireta, Míriam
Acebillo i Cécile Barbeito.
— Curs «La transformació de conflictes en l’espai
públic». Centre Cívic Parc-Sandaru, amb 9 participants:
8 de Tasca i 1 dels serveis socials de Santa Coloma
de Gramenet. Juliol de 2012. Dut a terme per Cécile
Barbeito.
— Curs «La transformació de conflictes en l’espai
públic». Tercera edició al Casal de Barri Folch i Torres,
amb 10 participants de l’empresa Progess. Octubre de
2012. Dut a terme per Míriam Acebillo.
— Curs «La transformació de conflictes en l’espai
públic». Quarta edició al Centre Cívic del Besòs, amb
12 participants de Tasca. Octubre de 2012. Dut a
terme per Míriam Acebillo.
— «Capacitació per la pau i la transformació
de conflictes: jornada d’avaluació i d’intercanvi
d’experiències», amb 12 participants. Centre Cívic
Parc-Sandaru. 11 de desembre 2012. Organitzat per
Míriam Acebillo, Cécile Barbeito i Marina Caireta.
A més d’aquests quatre cursos s’han fet dos tallers de
formació en transformació de conflictes en l’espai urbà,
dirigits a personal que treballa en l’àmbit comunitari a
Ciutat Vella (Barcelona).
— «Districtes transformant conflictes». Seminari de
formació a tècnics municipals del Districte de Ciutat
Vella vinculats al projecte «Mediació, conflicte i
convivència». Centre de Barri Folch i Torres. Juliol de
2012. Dut a terme per Marina Caireta.
— «Educar en i per al conflicte». Taller de 20 h adreçat
a alumnes del Curs d’Agents Cívics de l’Escola d’Oficis
de Sant Feliu de Llobregat. Setembre de 2012. Dut a
terme per Cécile Barbeito.

— «Districtes transformant conflictes». Taller de 9 h amb
19 participants, tots personal implicat en la línia de salut
comunitària del Raval. Centre de Barri Folch i Torres.
Novembre de 2012. Dut a terme per Míriam Acebillo.

Activitats adreçades a personal de centres sanitaris
Durant el 2012, a partir d’una formació duta a terme al
final de 2011, s’ha acompanyat un equip d’infermeres,
metgesses i metges de la Unitat de Neonatologia de
l’Hospital Vall d’Hebron en el procés d’elaboració d’un pla
per a la millora de la convivència, la inclusió i la participació.
A la Unitat, de referència a tot l’Estat espanyol, hi treballen
unes tres-centes persones en una atenció sanitària molt
complexa i a la qual des de fa uns anys s’està incorporant
la participació de les famílies. El procés iniciat, amb
continuació el 2013, promou la comprensió particip
ada dels conflictes que viuen les persones vinculades
al servei, així com la proposta d’accions i la posada en
marxa d’aquestes. Al final de 2012 gairebé estava a punt
un document amb els resultats de la diagnosi feta per les
mateixes membres del grup. En aquest procés de diagnosi,
els membres de la Unitat s’han apoderat i han ofert tallers
de diagnosi als seus companys i companyes. Durant l’any
2012 s’han dut a terme 10 trobades del Grup Impulsor per
a la Convivència, la Inclusió i la Participació a la Unitat de
Neonatologia; les principals activitats han estat les següents:
• Definició i constitució del Grup Impulsor per a la
Convivència, la Inclusió i la Participació a la Unitat de
Neonatologia. Març de 2012.
• Taller de 4 hores per compartir marcs i fer la diagnosi
de les preocupacions prioritàries dirigit a les persones
que formen part del nucli dur del Grup Impulsor per a
la Convivència, la Inclusió i la Participació a la Unitat
de Neonatologia. Abril i maig de 2012. Dut a terme per
Míriam Acebillo
• Xerrades informatives a personal de tota la Unitat per
explicar-los el procés i convidar-los a participar-hi. Maig
de 2012. Dutes a terme per membres del Grup Impulsor
per a la Convivència, la Inclusió i la Participació a la
Unitat de Neonatologia.
• Taller per a la diagnosi participativa (en el marc del
treball per a la millora de la convivència a la Unitat), 2,5
hores. Es repeteix dues vegades en dos grups diferents.

El duen a terme metges, metgesses i infermeres amb
l’acompanyament de l’ECP.
• Elaboració del primer esborrany del document que recull
la diagnosi duta a terme. A banda dels resultats dels
tallers, s’hi recopilen informacions diverses que afecten
la convivència a la Unitat de Neonatologia. Elaborat
pel Grup Impulsor per a la Convivència, la Inclusió i la
Participació a la Unitat de Neonatologia.

Activitats adreçades a moviments de lleure i entitats
cíviques
En aquest apartat consten les activitats adreçades
a moviments de lleure i entitats cíviques. En moltes
d’aquestes activitats hi han participat persones del
Programa d’Educació per la Pau o del Grup d’Educació per
la Pau. Sovint són activitats puntuals, però que responen a
demandes d’actors estratègics amb els quals es manté un
treball en xarxa.
— Sessions de formació per a professorat i personal
d’ONG, en el marc del projecte «Competències i
educació pel desenvolupament (EpD)», impulsat per
Edualter (Educació Alternativa):
• «Com plantejar una guia sobre competències i
educació pel desenvolupament», 31 de gener de
2012.
• «Com presentar els resultats del projecte sobre
competències i EpD», 21 de febrer de 2012.
• «El compromís ètic del professorat», 27 de març
de 2012.
• «Balanç i planificació del curs 2012-2013», 30
d’octubre de 2012.
• «Coordinant aprenentatges: reunió entre
comissions», 29 de novembre de 2012.
Alhora, dins del mateix projecte, s’han dinamitzat
reunions de treball d’un dels quatre grups de treball,
enfocat a l’avaluació d’aprenentatges d’educació pel
desenvolupament. La Comissió d’Avaluació s’ha reunit
per tal de concretar criteris i instruments d’avaluació
de l’EpD en el marc escolar, en les ocasions següents:
19 de març, 16 d’abril, 6 de juny i 11 de desembre de
2012. Per Cécile Barbeito.

— Activitats adreçades a moviments de lleure:
•   Ponència taller a La Formiga duta a terme pel
Moviment d’Escoltes i Guies de Sant Jordi, el 26
de febrer. Eugènia Boada.
•   Monogràfic d’educació per la pau de l’Escola
Forca. Barcelona, 10 i 11 de març (20 h). Carla
Pedragosa, Olívia Viader, Anna Sáchez, i Camino
Simarro.
•   Monogràfic d’educació per la pau de l’Escola
Forca. Rocafort, 4, 5, i 6 de maig (20 h). Helena
Guiu, Eugènia Boada, Anna Boix i David Curto.
•   Monogràfic d’educació per la pau de l’Escola
Forca. Menorca, 11, 12 i 13 de maig (20 h).
Helena Guiu i Eugènia Boada.
•  «Creativitat i conflicte», pel Moviment de Centres
d’Esplais Cristians. Barcelona, 9 de juny (2 h).
Rosario Vásquez.
• Tallers simultanis sobre cultura de pau, pel
Moviment d’Esplais del Vallès. Llinars del Vallès,
20 d’octubre (2 h). Clàudia Torremadé i Camino
Simarro.
•  Monogràfic d’educació per la pau, com a curs de
directors de lleure per a la Fundació Josep Carol.
Barcelona, 10 i 11 de novembre (20 h). Clàudia
Torremadé, Camino Simarro, Eugènia Boada

per infància i joventut a Europa”», a Brussel·les, 27 de
febrer de 2012. Míriam Acebillo.
— «La transformació de conflictes amb els nostres fills
i filles», a l’AMPA de Sant Boi de Llobregat, 7 i 14
d’abril (3 h). Eugènia Boada i Marina Caireta.
— Participació a la taula «Com es construeix la
pau? Diversitat i gestió de conflictes», dins l’espai
de debat organitzat per la Coordinadora d’ONG
de Desenvolupament de la Comunitat de Madrid
(FONGDCAM) sobre la cultura de pau i formes de
treballar-la, La Casa Encendida, Madrid, 19 d’abril de
2012. Míriam Acebillo.
— «Gimcana intergeneracional» per la cohesió social a
Camps Blancs, Sant Boi de Llobregat, 25 d’abril (2 h).
Eugènia Boada.
— Taller «Comprensions de poder i apoderament». En
el marc de les III Jornades de Mediació GREC «Gènere
i conflicte», Barcelona, 27 d’abril de 2012. Míriam
Acebillo.
— «Eines per a l’anàlisi de conflictes», Servei Civil
Internacional, Barcelona, 22 de maig (2,5 hores).
Carla Pedragosa.

– Sensibilització: congressos, conferències, jornades
—Taller «Aprendre de la pau i del conflicte», en el
marc del II Fòrum Català de Teologia i Alliberament,
22 de gener de 2012. Míriam Acebillo.
— Xerrada sobre «La convivència i el conflicte als
centres de secundària», en el marc les III Jornades
de Reflexió i Debat entorn de l’Educació Secundària
d’UESTEC, Centre Cívic Drassanes, Barcelona, 11 de
febrer de 2012. Marina Caireta.
— Taller sobre «Educació per la pau», a la VI Setmana
de la Solidaritat de la Universitat Carlos III de Madrid,
20 de febrer de 2012. Rosario Vásquez.
— Taller «Com l’ECP planteja el treball sobre
convivència escolar als centres educatius en el marc
del congrés “Aprendre a estar bé: prioritats polítiques

— Jornada d’intercanvi d’experiències «Incorporació
de l’EpD en l’educació formal», en el marc del projecte
«Competències i EpD», coordinat per Edualter i
l’Escola de Cultura de Pau, Vallvidrera, 6, 7, i 8 de
juliol de 2012. Cécile Barbeito.
— Participació a la taula rodona «Amb la memòria
es construeix la pau», organitzada per l’Àrea de
Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant
Boi, Can Massallera, Sant Boi de Llobregat, 21 de
setembre de 2012. Míriam Acebillo.

– Altres activitats
— L’equip del Programa participa en el grup de treball
per construir la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat
i la No-discriminació, impulsada per l’Ajuntament de

Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, per elaborar un programa
educatiu per treballar les relacions de gènere igualitàries, la no-discriminació
i els drets humans.
— El Programa d’Educació per la Pau també prioritza la tasca de dinamitzar
el Grup d’Educació per la Pau, que durant l’any 2012 ha fet 9 reunions
mensuals, ha dut a terme les xerrades i els tallers ja esmentats i ha
participat en xarxes associatives, com ara la Federació Catalana d’ONG per
la Pau (n’és membre de la Junta Directiva) o la campanya «Desmilitaritzem
l’educació».
— Entre els dies 26 i 29 de juny es va participar a una trobada a Bèlgica
(Namur) per organitzar l’edició i la difusió del joc cooperatiu Belfedar (editat
per la Fundació Evens) juntament amb organitzacions d’altres països.
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