Memòria d’activitats 2014

OBJECTIUS I ACTIVITATS

INVESTIGACIÓ

INTERVENCIÓ

L’Escola de Cultura de Pau (ECP) es va crear el 1999 amb el propòsit
d’organitzar activitats acadèmiques, d’investigació i intervenció relacionades
amb la cultura de pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes,
l’educació per a la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.

FORMACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

D’acord amb aquests objectius , l’ECP centra el seu treball en els
àmbits d’actuació següents:
Investigació. Anàlisi i divulgació de coneixement sobre conflictes armats,
crisis sociopolítiques, processos de pau, diplomàcia paral·lela, dimensió
de gènere en els conflictes i la construcció de pau, justícia transicional i
educació per a la pau. Això s’aconsegueix a través de productes com:
•

Publicacions mensuals, trimestrals i anuals, així com articles de
divulgació i informes puntuals sobre la conjuntura internacional en
matèria de conflictes armats, situacions de tensió i processos de pau.

•

Publicació anual i articles de divulgació i informes puntuals sobre els
diferents processos de pau o negociacions formalitzades i també de
negociacions en fase exploratòria.

•

Publicacions mensuals sobre actualitat des conflictes armats i dels
processos de justícia transicional actuals (Observatoris).

•

Publicació trimestral la dimensió de gènere en els conflictes armats.

•

Informes de consultoria a diferents tipus d’actors locals i internacionals
sobre conflictes, construcció de pau i educació per a la pau.

•

Participació en congressos i jornades per donar a conèixer les
recerques.
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Formació i sensibilització. Promoció i desenvolupament dels continguts,
habilitats i actituds lligades a la Cultura de Pau com les claus de l’anàlisi
dels conflictes armats actuals, la dimensió de gènere en els conflictes
armats, la sensibilitat al conflicte, l’educació en i per al conflicte... Aquests
continguts es transmeten mitjançant activitats com:
•

Docència en l’àmbit universitari a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB): Diplomatura de Postgrau sobre Cultura de Pau;
i altres activitats de curta durada amb reconeixement acadèmic:
Cultura de pau i gestió de conflictes, Educar per a la pau i en el
conflicte i Gènere, educació i cultura de pau.

•

Participació en màsters i postgraus (estudis de tercer cicle) d’altres
universitats.

•

Formació i assessorament a professionals (professorat, treballadors
socials , etc.) sobre com incorporar l’educació per a la pau a la seva
pràctica laboral.

•

Dinamització de cursos online.

•

Tallers de formació o sensibilització.

•

Publicació d’articles divulgatius i participació en entrevistes en
premsa.

•

Suport a l’elaboració de materials didàctics.

■ Intervenció. Promoció del diàleg i la transformació de conflictes a través
d’iniciatives de diplomàcia ciutadana, incloent tasques de facilitació amb
actors armats
•

Intervenció en conflictes per a facilitar el diàleg entre actors en conflicte.

•

Participació en iniciatives i xarxes per incidir en l’agenda de pau.
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PROGRAMES
El Programa de Processos de Pau fa un seguiment de
tots els diàlegs exploratoris i negociacions formals de
pau mitjançant l’anàlisi de casos com també anàlisis comparatives dels elements d’aquests processos.
Aquest seguiment nodreix els capítols sobre processos de pau en les publicacions Barómetro [Baròmetre](trimestral) i Alerta! (anual) i permet elaborar
l’Anuario de Procesos de Paz [Anuari de Processos
de Pau], la publicació més rellevant del Programa. El
Programa també intervé en conflictes en què es considera que és possible facilitar l‘inici de negociacions
o consolidar els diàlegs ja existents. En aquest sentit,
es vol incidir en alguns d’aquests contextos en què es
veu l’oportunitat de fer alguna contribució específica,
normalment de manera reservada.
Durant l’any 2014 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. Donada la seva estructura transversal, en aquests programa hi participen
diversos membres de l’equip de l’ECP. El Programa
està dirigit per Vicenç Fisas director de l’ECP.
El Programa de Conflictes i Construcció de Pau porta
a terme recerca en matèria de conflictes armats, situacions de tensió, construcció de pau i gènere. El programa analitza conflictes armats i tensions que tenen
lloc a l’Àfrica, Àsia, Amèrica, Europa i Orient Mitjà.
Seguint aquestes línies temàtiques i geogràfiques, el
programa realitza projectes de recerca, publicacions
periòdiques i no periòdiques, consultories, docència,
investigació en terreny i activitats de sensibilització.
Durant el 2014 l’equip ha aprofundit en el seu àmbit
d’investigació sobre la dimensió de gènere, a través
de noves vies: una nova publicació bilingüe (Gènere
i Pau), amb suport del Ministeri d’Exteriors de Noruega; docència online sobre gènere i construcció de
pau, coorganitzada amb l’Institut de Drets Humans
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de Catalunya; i treballs preparatoris relatius a la participació de l’ECP en un consorci internacional per a
un projecte sobre prevenció de conflictes, incloent-hi
la dimensió de gènere. La internacionalització, no
només en matèria de gènere sinó en el conjunt dels
àmbits de l’equip, ha estat un dels principals focus
al 2014, reforçant i ampliant xarxes i relacions internacionals. A més, el 2014 el programa ha ampliat la
Base de Bades de Conflictes i Construcció de Pau,
consolidant-ne la dimensió de processos de pau amb
nous perfils online de negociacions de pau; i incrementant la informació relativa a conflictes armats i
tensions. El programa també ha impartit docència,
ha elaborat diverses publicacions, informes i articles,
ha participar en jornades i ha col·laborat amb mitjans
de comunicació.
El Programa d’Educació per a la Pau té com a activitats principals, la formació, la creació de materials
divulgatius i didàctics i la investigació. Les activitats formatives van adreçades a professorat i persones del món de l’educació, alumnat universitari,
professionals dels serveis d’atenció a les persones
en l’àmbit municipal i altres actors d’àmbit comunitari, cívic i associatiu, entre altres actors multiplicadors. Totes aquestes activitats tenen com a objectiu
promoure estratègies i habilitats per a la transformació noviolenta 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 a
la pau conflictual.
Al llarg del 2014 el programa ha consolidat la seva
línia de treball en l’àmbit municipal, particularment
pel que fa a la formació de professionals de serveis
d’atenció a la comunitat en transformació de conflictes. També s’ha mantingut la línia de treball a
l’educació formal, mitjançant diverses activitats de
recerca i formatives destinades a fer més present
l’educació per la pau en el currículum escolar.

EQUIP
Administració:
Antoni Vendrell

Subdirecció:
Direcció:

Jordi Urgell

Vicenç Fisas
Webmaster:

Consell

Lucas Wainer

Assessor
Programes

Conflictes i
Construcció
de Pau

Processos
de Pau

Educació
per a la Pau

Josep M. Royo

Vicenç Fisas

Marina Caireta

Jordi Urgell

Cécile Barbeito

Pamela Urrutia
Ana Villellas
María Villellas
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COL·LABORACIÓ AMB XARXES I ACTORS
NACIONALS I INTERNACIONALS
Xarxes a les que pertany l’ECP
ASEM Education Hub for Peace and Conflict Studies
(ASEF, Singapur)
Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ)
Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict (GPPAC)
International Peace Bureau (IPB)
International Peace Research Association (IPRA)
La Fede.cat Organitzacions per a la Justícia Social
(LaFede.cat)
Xarxa d’entitats per la República Democràtica del
Congo
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Centres nacionals i internacionals d’investigació
amb els que col·labora l’ECP
Center for Conflict Resolution, Universitat de
Columbia (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)
Evens Foundation (Anthwerp, Bèlgica)
Fundación Ideas para la Paz (Bogotà, Colòmbia)
Geneva Call (Ginebra, Suïssa)
INDEPAZ (Bogotà, Colòmbia)
International Alert (Londres, Regne Unit)
Institute for Economics and Peace (Austràlia)
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, Suïssa)
Universidad de los Andes (Bogotà, Colòmbia)
Universitat d’Uppsala (Uppsala, Suècia)

CONSELL ASSESSOR
Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Center)
Sanam Anderlini ( International Civil Society Action Network (ICAN))
Christine Bell (Transitional Justice Institute, Universitat de l’Ulster)
Paco Cascón (educador per a 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 (ex presidenta 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 la 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 Paz)
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 la ONU)
Josep M. Tortosa (Universitat d’Alacant)
Peter Wallensteen (Department of Peace and Conflict Research, Universitat d’Uppsala)
Cora Weiss (International Peace Bureau)

escolapau.uab.cat | MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 7

INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ
PRINCIPALS PUBLICACIONS
Les publicacions més destacades de l’ECP del 2014 inclouen l’Anuario de Procesos de Paz i l’Alerta! Informe
sobre conflictos y construcción de paz, així com altres informes d’anàlisi de conflictes i d’educació per a
la pau. Durant l’any 2014, destaquen el llançament de dues publicacions periòdiques noves, com són la
publicació trimestral de Género y Paz i l’informe Oportunidades de paz y escenarios de riesgo 2015. Totes
estan disponibles en versió electrònica en el lloc web de l’ECP.
Fisas, Vicenç. Anuario de Procesos de Paz 2014 [Anuari de Processos de Pau
2014]. Barcelona: Icaria editorial
L’Anuario de Procesos de Paz analitza les negociacions de pau que s’estan duent a
terme a Àfrica, Àsia, Amèrica, Europa i Orient Mitjà, tant els processos formalitzats
com els diàlegs en fase exploratòria. L’informe mostra l’evolució, satisfactòria o no,
dels processos, i identifica i analitza els factors de crisi i els elements principals
d’aquests diàlegs. També s’analitzen alguns casos de negociacions o exploracions
parcials, és a dir, que no abasten la totalitat dels grups armats presents en un país.
Aquesta novena edició de l’Anuari de Processos de Pau analitza 50 processos
de negociació oberts durant el 2013. En conclou que dels conflictes finalitzats
en els darrers trenta anys, el 80% ho han estat mitjançant acords de pau (en
castellà i anglès).
VVAA. Alerta 2014! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz [Alerta 2014! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de
pau]. Barcelona: Icaria editorial
Anuari que analitza l’estat del món en relació amb quatre eixos: conflictes armats,
tensions, processos de pau i dimensió de gènere en la construcció de pau. Alerta!
ofereix una radiografia de la situació mundial, apuntant dinàmiques a escala global.
La 13a edició de l’anuari mostra les tendències i dinàmiques a nivell mundial
durant el 2013 pel que fa a les característiques i l’evolució dels conflictes armats,
les tensions i els processos de pau, així com la dimensió de gènere en la construcció
de pau. També identifica factors de risc i oportunitats per a la construcció de pau.
Inclou un pròleg de Christine Bell, experta en processos de pau i justícia transicional
així com comentaris de Antje Herrberg, experta en mediació i directora executiva de
Mediateur; Laurent Goetschel, director de Swisspeace; i Jordi Armadans, director de
FundiPau (en castellà i anglès).
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VVAA. Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para el 2015 [Oportunitats de pau
i escenaris de risc per al 2015]. Barcelona: ECP
Nova publicació que identifica i analitza contextos i temes que poden possibilitar la construcció de pau, o bé comportar un increment de la violència i la inestabilitat durant l’any 2015.
En aquest primera edició, s’han destacat els escenaris de risc a Líbia, Pakistan i Kenya i les oportunitats de pau a l’Iran i Sudan, la inclusió de la reducció de la violència
armada en l‘Agenda Post-2015, els esforços globals contra el reclutament de menors i
els avenços en l‘agenda internacional per a la igualtat de gènere (en castellà i anglès).

VVAA. Género y Paz [Gènere i pau] Barcelona: ECP (Núm. 1, 2 i 3)
Nova publicació trimestral que ofereix informació i anàlisi de l’agenda internacional
sobre dones, pau i seguretat, amb especial èmfasi en l’impacte de gènere dels conflictes
armats i les iniciatives de construcció de pau liderades per dones o amb perspectiva de
gènere. (en castellà i anglès)

VVAA. Barómetro [Baròmetre]. Barcelona: ECP (Núm. 34, 35 i 36)
Informe trimestral 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 permet fer un seguiment específic de temes i països, i
actualitza les dades de la publicació anual Alerta! (en castellà).
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OBSERVATORIS I ALTRES RECURSOS WEB

Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau
La Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau és una eina que
contribueix al seguiment i anàlisi de la conflictivitat internacional. El
recurs ofereix informació sobre uns quaranta conflictes armats actius al
món, més de vuitanta situacions de tensió i unes trenta negociacions
de pau, incloent de manera específica la dimensió de gènere d’aquests
contextos. L’anàlisi de cadascun d’aquests casos inclou antecedents
sobre els seus orígens i evolució, els principals actors involucrats,
tipologia i informació bàsica sobre el país en el qual es produeix. Així
mateix, el sistema ofereix la possibilitat d’accedir a actualitzacions
periòdiques sobre l’evolució trimestral de cada cas. El projecte de la
base de dades té el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega (en
castellà i anglès).
Observatori de Conflictes i Construcció de Pau (Núm. 13-24)
L’Observatori és una eina online publicadamensualment per promoure
la comprensió de les formes de violència contemporànies, així com la
visibilitat de les nombroses converses i iniciatives de pau –incloses
aquelles impulsades per dones– que tenen lloc en molts països del
món. A partir d’un mapa dinàmic en què es poden identificar els casos
destacats cada mes, l’Observatori proporciona informació i anàlisi sobre
esdeveniments relacionats amb dinàmiques del conflicte (enfrontaments,
víctimes, desplaçaments forçats, militarització, desarmament, entre
d’altres), negociacions de pau o temes de gènere vinculats amb la
violència o la construcció de pau. El projecte de l’Observatori de
Conflictes i Construcció de Pau té el suport del Ministeri d’Afers Exteriors
de Noruega (en castellà i anglès).

10 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 | escolapau.uab.cat

Observatori de Justícia Transicional (Núm. 13-24)
Aquest Observatori realitza el seguiment dels processos de justícia
transicional al món. Per a això, té en compte cinc dimensions clàssiques
de la justícia transicional: la judicialització dels responsables de crims
de guerra o greus violacions de drets humans (ja sigui a través de la
CPI, tribunals ad hoc, tribunals internacionals o la justícia ordinària);
veritat; reparacions; reforma institucional; i memòria. L’Observatori pren
la forma d’un mapa mundial on cada mes es destaca el comportament
dels països en aquests temes, i d’un butlletí mensual amb les notícies
més importants de tots els països del món. El projecte de l’Observatori
de Justícia Transicional té el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de
Noruega (en castellà i anglès).
Competències i Educació pel Desenvolupament
Amb l’objectiu de promoure una major integració dels continguts
d’educació per la pau, pel desenvolupament, el medi ambient, la
interculturalitat, el gènere i els drets humans i la ciutadania en el
currículum escolar oficial, aquesta pàgina web s’adreça a professorat de
primària i de secundària i tècnics i tècniques d’ONG. La web identifica
d’una banda, tots els continguts del currículum oficial català que tenen
a veure amb aquests 6 eixos, demostrant que el currículum actual per
competències permet treballar molts continguts d’ “educacions per
a...”. D’altra banda, concreta un currículum alternatiu per cadascú
dels 6 eixos esmentats, concretant-ne, des del cicle inicial de primària,
fins a 4rt d’ESO els continguts bàsics que s’haurien d’assolir al llarg
de l’educació obligatòria. La web també proposa metodologies i formes
d’avaluació coherents amb aquests enfocaments.
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CONSULTORIES
Durant el 2014, s’han dut a terme tasques de
consultoria i anàlisi per al Norwegian Peacebuilding
Centre (NOREF).
En el marc d’aquesta consultoria, s’ha elaborat, entre
altres accions, l’informe “The Kurds in the spotlight:

local and regional challenges” [“Els kurds en el focus:
reptes locals i regionals”], que analitza la complexa
situació de la qüestió kurda a Síria, Turquia i Iraq,
agreujada pel context de crisi internacional i que fa
front a nombrosos reptes interns i regionals. Elaborat
a l’Ana Villellas a l’abril 2014 (en anglès).

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES
Durant el 2014, l’equip de l’ECP ha participat en un total de 15 xerrades i congressos, majoritàriament a
Catalunya, convidades per actors d’abast local o internacional, principalment ONG:
10.02.14 Xerrada “Com fer les paus en els conflictes
armats,” a càrrec de Jordi Urgell. Organitzada per
Fundació La Caixa a Palma de Mallorca.
13.03.14 Xerrada “Reflexions i rendició de comptes
sobre les intervencions humanitàries a Mali, la regió
de la Banya d‘Àfrica i Haití”, a càrrec de Josep
Maria Royo. Realitzada en el marc de les Jornades
“De la Banya d’Àfrica al Sahel: la ruta de la fam i
el desarrelament”, organitzades pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, ACNUR, UNICEF i
Casa d’Haití a Barcelona.
14.03.14 Xerrada “La República Democràtica del
Congo: reptes locals i globals pe a posar fi als conflictes
dels Grans Llacs”, a càrrec de Josep Maria Royo.
Organitzada per Caldes Solidària a Caldes de Montbui.
07.05.14 Xerrades sobre conflictes al món i
construcció de pau, a càrrec de Jordi Urgell i Josep
Maria Royo en el marc del Curs de Conflictologia
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2014: “Orígens, conseqüències: Migracions,
racisme i xenofòbia” organitzat pel SCI a Barcelona.
09.05.14 Participació en la taula rodona “Balanç
d’un segle de conflictes armats i processos de pau”,
a càrrec de Vicenç Fisas. Realitzada en el marc de
la XXI Trobada de Barcelona organitzada pel Centre
Delàs a Barcelona.
05.06.14 Conferència “La República Democrática
del Congo: dilemas y retos para construir la paz
en los grandes lagos” [“La República Democràtica
del Congo: dilemes i reptes per construir la pau
als Grans Llacs”], a càrrec de Josep Maria Royo
organitzada per la Fundació FISC, a Logronyo.
17.06.14 “Competencias y EpD: una propuesta
para la integración de la educación para el
desarrollo en el ámbito escolar” [“Competències i
EpD: una proposta per a la integració de l’educació
per al desenvolupament en l’àmbit escolar”]. Alex

Egea, Mariano Flores, Clara Massip i Cécile Barbeito
- Article presentat en el II Congrés Internacional
d’Estudis de Desenvolupament (en castellà).
09.10.14 “La violence contre les femmes à
la République Démocratique du Congo” [“La
violència contra les dones a la República
Democràtica del Congo”] a càrrec de Cady
Adzuba, en el marc de la inauguració de la
Diplomatura de Cultura de Pau, a Bellaterra.
12.10.14 “Orientaciones pedagógicas para la
formación política de las y los jóvenes desde
una perspectiva crítica de la educación”
[“Orientacions pedagògiques per a la formació
política de les i els joves des d’una perspectiva
crítica de l’educació”]. Alex Egea, Mariano
Flores, Clara Massip i Cécile Barbeito – Article
presentat en el congrés “Cambiar la educación
para cambiar el mundo ¡por una acción
educativa emancipadora!”, organitzat per Hegoa
(en castellà).

18.11.14 Debat sobre el documental “Blood in the
Mobile [“Sang al mòbil”] dinamitzat per Josep Maria
Royo, en el marc de l’exposició “Gènere i dret a la
salut”, promoguda per Farmamundi a Terrassa.
24.11.14 Xerrada “El conflicte del Sàhara
Occidental en perspectiva internacional”, a càrrec
de Pamela Urrutia, en el marc de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran de Sabadell.
26.11.14 Presentació dels resultats del projecte
“Competències i Educació pel Desenvolupament”
a càrrec de Cécile Barbeito, Antoni Zabala, Clara
Massip, Mariano Flores i Alex Egea. Organitzada per
Edualter i l’ECP a Barcelona.

28.10.14 “Oportunidades y recursos para educar
para la paz y los derechos humanos en el aula”
[“Oportunitats i recursos per a educar per la pau
i els drets humans a l’aula”], a càrrec de Cécile
Barbeito. Presentació en el marc de les Jornades
“Sembrando valores: Derechos humanos y Cultura
de paz en la educación”, organitzades per UNRWAValència i CEFIRE a València.
30.10.14 “Procesos de paz en el mundo actual”
[“Processos de pau en el món actual”] a càrrec de
Jordi Urgell. Conferència inaugural del Seminari
Internacional “Transiciones democráticas en
contextos totalitarios o de conflicto armado”,
organitzada per la Universidad del Norte a
Barranquilla (Colòmbia).
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FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
DIPLOMATURA DE POSTGRAU DE CULTURA DE PAU
Durant l’any 2014, l’ECP ha
organitzat, entre altres activitats
formatives, la quinzena edició de
la diplomatura de Cultura de Pau,
en la qual s’han format fins a la
data més de 700 persones de
diferents països i trajectòries.
La diplomatura, de 230 hores
lectives, s’estructura en tres
blocs: Fonaments de l’educació
i la investigació per la pau;
Anàlisi dels conflictes armats i
altres violències; i Construcció
de pau. L’edició de 2014-2015
ha comptat amb la participació
d’experts i acadèmics de
reconegut prestigi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Centre)
Dorys Ardila (ECP-UAB)
Yesid Arteta (ECP-UAB)
Cécile Barbeito (ECP-UAB)
Marina Caireta (ECP-UAB)
Antoni Castel (UAB)
Vicenç Fisas (ECP-UAB)
Kristian Herbolzheimer (Conciliation Resources)
María Jesús Izquierdo (UAB)
John Paul Lederach (Kroc Institute for International Peace Studies)
Carlos Martín Beristain (Universidad del País Vasco)
Vicent Martínez-Guzmán (Universitat Jaume I)
Arcadi Oliveres (UAB)
Alejandro Pozo (Centre Delàs)
Gema Redondo (ECP-UAB)
Paul Ríos (Lokarri)
Josep Maria Royo (ECP-UAB)
Itziar Ruiz-Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
Antoni Segura (Universitat de Barcelona)
Marta Selva (ex presidenta de l’Institut Català de les Dones)
Jordi Urgell (ECP-UAB)
Pamela Urrutia (ECP-UAB)
Hernando Valencia (Universidad Carlos III de Madrid)
Santiago Vidal (magistrat)
Ana Villellas (ECP-UAB)
María Villellas (ECP-UAB)

Per al curs 2014-2015, la diplomatura ha incorporat per primera vegada
la possibilitat de realitzar pràctiques reconegudes a diferents entitats.
Així, l’alumnat de la diplomatura va col·laborar amb entitats com War
Resisters International, Culture of Peace News Network o amb diferents
programes de l’ECP. També s’han aconseguit beques parcials per a
quatre estudiants de la promoció 2014-2015 de la diplomatura, totes
elles persones implicades en iniciatives de pau provinents de Colòmbia i
Mèxic, gràcies al suport de la Fundació Catalunya Amèrica, l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, i la Fundació llegat Roca i Pi.
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PARTICIPACIÓ EN ALTRES ESTUDIS DE TERCER CICLE
•

•

Màster en “La Comunicació dels Conflictes
Internacionals Armats i els Socials”, Universitat
Autònoma de Barcelona. Jordi Urgell García i
Ana Villellas Ariño.
Màster en Globalització, desenvolupament i
cooperació. Universitat de Barcelona i Món 3.
Jordi Urgell García, Josep Maria Royo Aspa.

•
•

Màster oficial en “Relacions internacionals,
seguretat i desenvolupament”, Universitat
Autònoma de Barcelona. Jordi Urgell García.
Màster en “Desenvolupament, Cooperació i
Acció Sociocomunitària”, Fundació Pere Tarrés,
Universitat Ramon Llull. Jordi Urgell García.

CURSOS DE GRAU A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
L’ECP també ha organitzat tres cursos de grau a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes
activitats permeten a l’alumnat de la UAB obtenir
crèdits de lliure elecció. Durant el 2014, els cursos
realitzats han estat:
•

Curs “Cultura de Pau i Gestió de Conflictes”.
L’objectiu d’aquest curs és l’adquisició de
nocions bàsiques sobre educació per la pau i el
conflicte, cultura de pau, gestió noviolenta de
conflictes, conflictes armats i construcció de
pau. En aquesta activitat formativa hi participa
gairebé tot l’equip de l’ECP. El curs s’ha impartit
de març a maig per tot l’equip de l’ECP. (2
crèdits ECTS)

•

•

Curs “Educació per la Pau”. Aquest programa
formatiu està destinat a desenvolupar els
coneixements, valors i aptituds de l’educació
per la pau des d’un enfocament socioafectiu.
Incideix especialment en el repte d’educar en
i per al conflicte. Impartit al febrer i març per
Marina Caireta. (2 crèdits ECTS)
Curs “Gènere, educació i cultura de pau”.
Activitat per adquirir recursos per facilitar la
promoció d’un sistema de valors que vagi més
enllà de la categorització del gènere i fomentar
una nova cultura del conflicte que permeti
abordar-lo de forma constructiva, creativa i
noviolenta. Curs impartit al març per Carles
Vidal. (2 crèdits ECTS)

escolapau.uab.cat | MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 15

CURSOS ONLINE
Al 2014 i per primera vegada, l’ECP ha concebut i
dinamitzat dos cursos online en col·laboració amb
altres actors.
•

•

Curs “L’aula de ciències i tecnologia com a
espai per a l’educació per al Desenvolupament
Humà”. Curs per facilitar eines teòricopràctiques al professorat de ciència i tecnologia
d’educació secundària, per vincular les seves
matèries a la comprensió del desenvolupament
humà i sostenible i els objectius del mil·lenni.
Organitzat per l’ICE i la Càtedra per la

Sostenibilitat de la UPC i facilitat per la Marina
Caireta, al juny i juliol.
Curs on-line “Dones i conflictes: violència sexual
i mecanismes de protecció internacional” amb
més de 30 alumnes d’arreu del món. L’objectiu
del curs és apoderar a les persones participants
en la defensa dels drets de les dones, a través
de la formació i de l’acció. Curs co-organitzat
amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
En la elaboració del material didàctic van
participar la María Villellas, la Pamela Urrutia,
l’Ana Vilellas i el Josep Maria Royo.

TALLERS
Al 2014 s’han realitzat 15 activitats formatives durant més de 100 hores de formació. Els tallers s’han
adreçat a col·lectius multiplicadors com tècnics d’ONG i de governs locals, professionals de serveis d’atenció
a les persones.
•

Taller “Els dilemes morals com a eina d’EpD”. En
el marc del projecte “Aprenentatge-servei per a
la transformació social”, impulsat per Lafede.cat
i el Departament d’Ensenyament. El taller forma
part d’un curs adreçat a professorat. Realitzat a
Barcelona el 27 de febrer per Marina Caireta.

•

Taller “Educar per la pau” a educadors/es de
lleure del Moviment de Centres d’Esplai Cristians
emmarcats en el projecte d’EpD d’intercanvi amb
l’entitat UJEDO de la República Dominicana. El 2
de març, per Marina Caireta.

•

Taller “Criteris per valorar materials d’educació
per la pau”. Taller en el marc del projecte
“Millora de la difusió i actualització de materials
educatius d’EpD de qualitat. Criteris de consens i
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ús d’eines digitals”, impulsat per Edualter, l’ECP
i Filalagulla. Facilitat el 6 de març (18h-20h), a
Lafede.cat, Barcelona, per Marina Caireta.
•

Assessorament al claustre de l’IES Bisbe
Sivilla, de Calella de la Costa, per Marina
Caireta. Assessorament al professorat d’aquest
centre en educació per la pau, el conflicte i la
convivència per acompanyar l’elaboració del
projecte de convivència. A partir de la formació
s’ha creat una comissió de convivència que està
dinamitzant l’impuls del projecte. El curs s’ha
fet en 21h de formació, en set sessions entre
febrer i juny de 2015.

•

Curs sobre “Resolució, gestió i transformació
de conflictes a l’espai públic i comunitari”,

•

•

en el marc del projecte “Barcelona Conviu”,
que facilita espais de formació i intercanvi
entre treballadors/es municipals de suport
a la comunitat i gestors de conflictes. En
col·laboració amb Progess SL. 20h de formació
entre abril i octubre.

•

Sessions “Mission”, “Vision”, i “UNOY
peacebuilding objectives” en el marc d’una
setmana de reflexió per a l’elaboració del Pla
Estratègic de UNOY. Els dies 19 (15h-17h) i 20
(09h-15h) de setembre a Humanity House, a La
Haya, per Cécile Barbeito.

Taller “Establint el context: sensibilitat al
conflicte”. Sessió del curs “Construcció de pau i
governança local”, adreçat a tècnics de governs
locals, ONGs i donants que intervenen en
països en situació de tensió i/o conflicte armat.
Organitzat pel Centre de Recursos Internacional
per la Pau de Barcelona i The Hague Academy
for Local Governance. El 13 de maig (9h-17h),
a l’espai de formació del CRIPB, Barcelona, per
Cécile Barbeito i Gema Redondo.

•

Taller “Criteris pedagògics per a recursos educatius
sobre drets humans, ciutadania i governança”.
Taller en el marc del projecte “Millora de la difusió
i actualització de materials educatius d’EpD de
qualitat. Criteris de consens i ús d’eines digitals”,
impulsat per Edualter, l’ECP i Filalagulla. Facilitat
el 27 de setembre (10h-14h), a laFede.cat,
Barcelona, per Cécile Barbeito.

•

Tallers d’educació per la pau als infants de 5è i
6è de primària de les escoles Pedagogium Cos i
Barufet, de Sant Boi de Llobregat. 1, 8, 15, 22,
i 29 d’octubre, per Marina Caireta, Júlia Granell,
i Olívia Viader. Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat.

•

Curs “L’Educació per la pau i la convivència als
centres educatius. Educar per la noviolència”
adreçat a alumnat de 4t d’ESO per a
promoure formes de prevenir la violència al
centre. Organitzat pel Grup d’Empordanesos
i d’Empordaneses per la Solidaritat amb
el recolzament del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de Girona. Els dies 6 ,
13, 27 de novembre i 4 de desembre (12:3014:30), a l’IES Olivar Gran de Figueres, per
Cécile Barbeito.

•

Taller “Criteris pedagògics per a recursos educatius
sobre la sostenibilitat econòmica i social”. Taller
en el marc del projecte “Millora de la difusió i
actualització de materials educatius d’EpD de
qualitat. Criteris de consens i ús d’eines digitals”,
impulsat per Edualter, l’ECP i Filalagulla. Facilitat

Taller en el marc de les Jornades d’EpD “L’aula
de ciències i tecnologia com a espai per a
l’educació per al Desenvolupament Humà”,
adreçat a professorat d’educació secundària de
les àrees de ciències i tecnologia. El 2 i 6 de
juliol (10h-14h) a la Universitat Politècnica de
Catalunya, a Barcelona. Per Cécile Barbeito.

•

Formació “El conflicte kurd a Turquia”, sobre els
antecedents, l’evolució i els reptes actuals de
la qüestió kurda a Turquia, com a part del curs
“Conflictes actuals i cooperació internacional”,
organitzat per la UB del 30 de juny al 4 de
juliol. El 3 de juliol (9:30-11:30) al Centre
Cultural Metropolità Tecla Sala, Hospitalet de
Llobregat, per Ana Villellas.

•

Taller “Monitoring and Evaluation in Peace
education training activities”, en el marc d’una
formació de seguiment pel projecte “Peace Bag”
impulsat per la Fundació Catalunya Voluntària.
El 12 de setembre (10h-12h) al Casal del Mar
de Vilanova i la Geltrú, per Cécile Barbeito.
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el 29 de novembre (10h-14h), a laFede.cat,
Barcelona, per Marina Caireta.
•

Presentació del joc de taula “Belfedar”,
joc adreçat a treballar habilitats per a la
transformació positiva de conflictes i la
mediació, al seminari de mediació del Vallès
Occidental. Aquest seminari està format per

el professorat de secundària responsables de
dinamitzar els projectes de mediació als instituts
corresponents. En col·laboració amb la Evens
Fundation, Artijoc i la Galeria de Mediació.
El 10 de desembre (16h-18h), al Centre de
Recursos Pedagògics de Sant Cugat del Vallès,
per Marina Caireta. En col·laboració amb el CRP
de Sant Cugat i la Galeria de Mediació.

ARTICLES EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’ant 2014, s’han publicat 29 articles de divulgació i informes de la feina de l’ECP. Destaquen les
entrevistes fetes al director de l’ECP, Vicenç Fisas, sobre les negociacions colombianes, i reflexions sobre
els conflictes africans i l’impacte de les guerres sobre les dones. Cal destacar, com a novetat del 2014, la
col·laboració amb el bloc de El País “Paz, en construcción”, que ha permès multiplicar l’audiència de lectors
de forma molt significativa.
22.01.14 “Conflictos en África: si vis pacem, para
bellum” [“Conflictes a l’Àfrica: si vis pacem, para
bellum”]. Josep Mª Royo Aspa, Blogs El País, “Paz,
en construcción” (en castellà).
24.01.14 “Las mujeres sirias, las grandes ausentes
de Ginebra II” [“Les dones sirianes, les grans
absents de Ginebra II”]. Pamela Urrutia y María,
Blogs El País, “Paz, en construcción” (en castellà).
01.02.14 “Conviure amb l’altre”. Cécile Barbeito Revista Valors núm. 112. Febrer de 2014.
12.02.14 “República Centroafricana: crónica de
una guerra anunciada” [“República Centreafricana:
crònica d’una guerra anunciada”]. Josep Maria Royo
, Blogs El País, “Paz, en construcción” (en castellà).
14.02.14 “Las mujeres sirias reclaman su voz”
[“Les dones síries demanen la seva veu”]. Inclou una
entrevista a Maria Villellas - El mundo (en castellà).
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07.04.14 “20è aniversari del genocidi de Rwanda”.
Entrevista a Josep Maria Royo - Informatius BTV.
09.04.14 “¿El renacer del viejo militarismo?” [“La
renaixença del vell militarisme?”] Vicenç Fisas - ECP
(en castellà).
12.05.14 “Conflictes i processos de pau
contemporanis”. Vicenç Fisas - ECP.
30.05.14 “Hablemos de paz: Perspectiva sobre el
proceso de paz en Colombia a nivel internacional”
[“Parlem de pau: perspectiva sobre el procés de pau
a Colòmbia a nivel internacional”]Entrevista de RCN
(Colòmbia) a Vicenç Fisas - RCN Radio (en castellà).
12.06.14 “Director de la Escuela de Cultura de
Paz de Barcelona habla de diálogos con Farc y
Eln” [“Director de l’Escola de Cultura de Pau de
Barcelona parla de diàlegs amb les FARC i l’ELN”].
Vicenç Fisas - W Radio, Colòmbia (en castellà).

14.06.14 “La paz como estrategia electoral en
Colombia” [La pau com a estratègia electoral a
Colòmbia”]. Vicenç Fisas - El País (en castellà).

06.11.14 Declaración institucional “AIPAZ y la
cuestión catalana” [Declaració institucional “AIPAZ i
la qüestió catalana”]. AIPAZ (en castellà).

16.06.14 “Violència sexual com a arma de guerra”.
Entrevista a María Villellas - Programa Punto de
Fuga, Cadena Ser.

19.11.14 “Colombia y las FARC viven una
oportunidad en negociaciones de paz: Analista
Vicenç Fisas” [“Colòmbia i FARC viuen oportunitat
en negociacions de pau: analista.Vicenç Fisas”] teleSUR tv, Colòmbia (en castellà).

18.06.14 “De necesarios conflictos e imprescindibles
negociaciones” [“De necessaris conflictes i
imprescindibles negociacions”].Josep Mª Royo Aspa,
Blogs El País, “Paz, en construcción” (en castellà).
20.08.14 “¡Desalojen la ciudad. Vamos a destruir!”
[“¡Desallotgin la ciutat. Anem a destruir!”] Vicenç
Fisas, Blogs El País, “Paz, en construcción” (en
castellà).
04.09.14 “Cuando la primera víctima de la guerra
es la verdad” [“Quan la primera víctima de la guerra
és la veritat”]. Josep Maria Royo, Blogs El País,
“Paz, en construcción” (en castellà).
02.10.14 “Ucraïna: la pau és posible”. Vicenç Fisas – Ara.
06.10.14 “Caça furtiva i finançament il·legal de
grups armats”. Josep Mª Royo Aspa - Telenotícies
Vespre TV3.
08.10.14 “Kenyatta, el primer jefe de estado en
ejercicio ante la CPI” [“Kenyatta, el primer cap
d’Estat en exercici davant la CPI”]. Josep Maria
Royo - Radio France Internacional (en castellà).
10.10.14 “El premi Nobel a Malala: quan la
joventut entra en acció”. Cécile Barbeito – Ara.
29.10.14 “Cultura de Pau al municipi”. Cécile
Barbeito - Solidària, Butlletí de Cooperació, Solidaritat
i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

19.11.14 “El Gobierno inclumple su compromiso al
suspender los diálogos: Fisas” [“El Govern incompleix
el seu compromís en suspendre diàlegs: Fisas”.
Vicenç Fisas – El Colombiano, Colòmbia (en castellà).
19.11.14 “Comunicat de Colòmbia sobre la crisi del
procés de pau”. Vicenç Fisas - ECP (en castellà).
02.12.14 “Quién tiene que pagar el postconflicto?”
[“Qui ha de pagar el postconflicte?”] Vicenç Fisas Semana Colombia, Colòmbia (en castellà).
05.12.14 “Los actores del conflicto tienen que
pedir perdón por hacer política: Vicenç Fisas” [“Els
actors del conflicte han de demanar perdó per fer
política: Vicenç Fisas”]. Vicenç Fisas - RCN La
Radio, Colòmbia (en castellà).
19.12.14 “Director de la Escuela de Cultura de Paz
de Barcelona: “Canadá y el Vaticano no van a actuar
de garantes”” [“Director de l’Escola de Cultura de
Pau de Barcelona: “Canadà i el Vaticà no actuaran
com a garants””]. Periódico La Tercera, Chile (en
castellà).
19.12.14 “Ucrania: una nueva oportunidad para la
diplomacia” [“Ucraïna: una nova oportunitat per a la
diplomacia”]. Vicenç Fisas (en castellà).

05.11.14 “Les dones i els conflictes armats”. María
Villellas - Dossier Ciutats Constructores de Pau.
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MATERIALS DIDÀCTICS
Acompanyament al Grup d’educació per la pau per la creació de tres
guies didàctiques d’acompanyament a documentals del programa de
TV3 “Latituds”, a iniciativa de l’Institut Català Internacional per la Pau.
Els materials creats han estat:
•

“Víctimes, veritat i reconciliació”. Elaborat per Eugènia Boada, Júlia
Granell, Anna Sànchez i Clàudia Torremadé.

•

“Noviolència”. Elaborat per Eugènia Boada, Júlia Granell, Anna
Sànchez i Clàudia Torremadé.

•

“Activisme pacifista”. Elaborat per Olívia Viader.

INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE PAU
L’ECP ha continuat col·laborant en la construcció de pau d’alguns països, ja sigui de forma pública o reservada.
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INCIDÈNCIA EN XARXA
Al llarg del 2014, l’ECP ha participat activament en
l’activitat de les xarxes de les que forma part. Les
activitats més destacades han estat les contribucions
als processos d’elaboració del Pla Director de
cooperació de l’ACCD i del Pla Pluriennal de
l’ICIP. Alguns dels resultats del conjunt d’activitats
d’incidència han estat:
ACCD: L’ECP ha participat en l’elaboració del nou
Pla Director de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (2015-2018), junt amb altres
entitats de l’àmbit de pau de Catalunya, fet que ha
permès incloure diverses esmenes per a reforçar el
caràcter de pau del nou Pla Director.
AIPAZ. En tant que membre de la Asociación
Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), xarxa
de centres d’investigació i educació per la pau,
L’ECP ha participat en la declaració institucional
“AIPAZ y la cuestión catalana” [AIPAZ i la qüestió
catalana], una declaració sobre la situació a
Catalunya que fa una crida al diàleg, a la creació
d’espais de debat conjunts i al dret a decidir. La
investigadora Pamela Urrutia també va participar
a les jornades “Pluralisme Ciutadà: Construcció de
la pau des de la pau des de la base de la societat”,
organitzades per AIPAZ a Bilbao els dies 12 i 13 de
desembre, i a la reunió anual de la Junta d’AIPAZ.
EUTCC: Pamela Urrutia i Ana Villellas van participar
en la 11a edició de la conferència anual de l’EU
Turkey Civic Commission (EUTCC) celebrada a la
seu del Parlament Europeu a Brussel·les el 10 i 11
desembre 2014 sota el títol “Chaos and Crisi in the
Middle East: New Regional Order and the Kurds”
[Caos i crisi a l’Orient Mitjà: un nou ordre regional
i els kurds]. En el marc d’aquesta conferència, les
dues investigadores van mantenir t reunions amb
diversos actors polítics i socials kurds i turcs.

ICIP: Per tal d’orientar en les possibles prioritats
futures de l’Institut Català Internacional per la
Pau en el camp de l’educació per la pau, la Cécile
Barbeito en representació del programa d’educació
va participar en una jornada de consulta a entitats
d’educació per la pau a tot el territori català. La
jornada va permetre identificar els punts forts i
febles de les iniciatives d’educació per la pau a
Catalunya, i les necessitats de coordinació entre
elles. Altres persones de l’ECP van ser consultades a
títol individual per l’elaboració del Pla Pluriennal de
l’Institut 2015-2018.
Lafede.cat Organitzacions per a la Justícia Global:
Josep Maria Royo, en tant que representant de l’ECP
a àmbit de pau de Lafede.cat, ha col·laborat en el
disseny d’activitats de l’àmbit de pau com el Dia
Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP), ha donat
seguiment a les activitats de les diferents institucions
i espais de concertació que treballen per la pau a
Catalunya, com són l’ICIP, el CRIPB i el CCFP. D’altra
banda, en el marc del projecte “Competències i
EpD”, Cécile Barbeito ha participat en diferents
formacions i presentacions amb representants
d’organitzacions membre de Lafede.cat i persones
clau del sector educatiu per tal de fomentar un
currículum per competències que inclogui l’educació
per la pau, educació pel desenvolupament.
Xarxa d’Entitats per la República Democràtica
del Congo: Josep Maria Royo ha participat en la
definició de l’estratègia d’incidència de la Xarxa i ha
dut a terme una compareixença davant la Comissió
d’Acció Exterior, UE i Cooperació (CAEUEC) de
la Generalitat de Catalunya per a explicar quina
és la situació a la RDC i donar seguiment al
compromís adquirit pel CAEUEC amb l’aprovació
d’una resolució relativa a l’explotació dels recursos
naturals i el paper que desenvolupa Catalunya en
relació al Congrés Mundial dels Mòbils.
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PRESSUPOST
INGRESSOS
MINISTERI D’AFERS EXTERIORS DE NORUEGA

187.920,95

Database on Conflict and Peacebuilding
Conflict and Peacebuilding Observatory
Transitional Justice Observatory
1325 Gender Observatory
GENERALITAT DE CATALUNYA

50.000,00

Anuari de processos de pau 2014
Informe Alerta 2014
AJUNTAMENT DE BARCELONA

40.956,00

Anuari de processos de pau 2014
Informe Alerta 2014
Subvenció Cooperació Internacional 2014. Educació per al desenvolupament
NORWEGIAN PEACEBUILDING RESOURCE CENTER

10.430,00

Elaboració d’informes
EVENS FOUNDATION

10.000,00

Publication of good practices in conflict management education
ALTRES

21.112,10

Matrícules Diplomatura de Postgrau en Cultura de Pau
Inscripcions Cursos i Activitats
Formacions externes
Prestacions de serveis
320.419,05

DESPESES
PERSONAL

239.282,93

ACTIVITATS

81.136,12

Publicacions (edicions, traduccions, impressions)
Docència
Viatges
Funcionament
320.419,05
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Plaça del Coneixement
Edifici MRA (Mòdul Recerca A)
UAB, 08193 Bellaterra
Barcelona, Espanya
Tel.: +34 93 586 88 48
Fax.: +34 93 581 32 94
escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat

