MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015

OBJECTIUS I ACTIVITATS
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.

INVESTIGACIÓ

FORMACIÓ,
SENSIBILITZACIÓ
I INTERVENCIÓ

D’acord amb aquests objectius, l’ECP centra el seu treball en els
següents 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:
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•

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

•

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

•

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

•

Publicació trimestral sobre 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.

■ Formació, sensibilització e intervenció. 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”, “Educació, conflictes i creativitat”.

•

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.

•

Elaboració de materials didàctics.

•

Participació en iniciatives i xarxes per a 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 i anàlisis
comparatives dels elements d’aquests processos.
Aquest seguiment nodreix el capítol sobre processos
de pau en la publicació anual Alerta! i permet
elaborar l’Anuari de Processos de Pau, la publicació
més rellevant del Programa. El Programa també
intervé en contextos en què es considera que és
possible facilitar l’inici de negociacions o consolidar
els diàlegs ja existents.
Durant l’any 2015 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 aquest programa participen
diversos membres de l’equip de l’ECP. El Programa
està dirigit per Vicenç Fisas, director de l’ECP.
Entre les activitats desenvolupades durant 2015
relatives a Colòmbia, cal destacar que el director de
l’ECP, Vicenç Fisas, va visitar el país al novembre per
presentar el seu últim llibre titulat “diplomàcies de
pau: negociar amb grups armats”, en un acte amb la
col·laboració del Norwegian Peacebuilding Resource
Centre (NOREF) i presidit per l’ambaixador de
Noruega a Colòmbia. A més, el director de l’ECP va
mantenir sessions de treball amb diversos organismes
governamentals i organitzacions de la societat civil.
D’altra banda, Vicenç Fisas, i la investigadora de
l’ECP sobre la qüestió kurda Ana Villellas van viatjar a
Turquia convidats per l’organització local Barış Meclisi
(Assemblea de Pau) a mitjans d’octubre per mantenir
reunions amb sectors polítics i socials a Istanbul i
Ankara, per tal de contribuir a la construcció de pau
al país. Com a part del viatge, el director de l’ECP
va pronunciar una conferència a Istanbul titulada
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“Bases per a una solució negociada al conflicte kurd
a Turquia”, en el marc d’una taula rodona organitzada
per Barış Meclisi i amb el suport de la Heinrich-BöllStiftung. Fisas va ser entrevistat en diversos mitjans
de comunicació turcs i kurds.
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 així
com iniciatives de construcció de pau que tenen lloc a
l’Àfrica, Àsia, Amèrica, Europa i Orient Mitjà. Seguint
aquestes línies temàtiques i geogràfiques, el programa
realitza projectes d’investigació, publicacions
periòdiques i no periòdiques, consultories, docència,
investigació en terreny i activitats de sensibilització.
Durant el 2015 l’equip ha aprofundit en els seus
àmbits de recerca, mitjançant la consolidació i
ampliació de les seves publicacions i recursos així
com de la seva participació en nous projectes locals
i internacionals. D’una banda, s’han consolidat
publicacions i recursos recents com l’Observatori de
Conflictes i Construcció de Pau i l’informe trimestral
Gènere i Pau. També s’ha continuat aprofundint en
el seguiment continuat de conflictes i processos de
pau actius al món, elaborant la publicació trimestral
Baròmetre. A més a més, s’han ampliat els continguts
del seu anuari Alerta! Informe sobre Conflictes i
Construcció de pau, incorporat la mirada sobre
l’impacte dels conflictes a les ciutats i s’ha ampliat
la Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau,
aprofundint en la dimensió de processos de pau
amb nous perfils en línia de negociacions de pau,
i incrementant la informació relativa a conflictes
armats i tensions.
Així mateix, el Programa de Conflictes i Construcció
de Pau ha iniciat nous projectes d’àmbit internacional

i local conjuntament amb altres centres. Així, el
Programa participa en el projecte internacional
“Whole-of-Society
Conflict
Prevention
and
Peacebuilding” (WOSCAP) [‘Prevenció de conflictes
i construcció de pau amb el conjunt de la societat’],
que busca enfortir les capacitats de la UE en prevenció
de conflictes i construcció de pau i que està finançat
pel programa europeu Horitzó 2020. El projecte
s’ha iniciat en 2015 i l’implementa un consorci
liderat pel Global Partnership for the Prevention of
Armed Conflict (GPPAC) i integrat per socis com la
London School of Economics and Political Science,
Berghof Foundation, Universitat d’Utrecht, Institute
for Research and Education on Negotiation-ESSEC
Business School i organitzacions i centres dels països
que són d’estudi (Mali, Iemen, Ucraïna i Geòrgia). El
treball de l’ECP en aquest projecte se centra en la
integració de la perspectiva de gènere en la prevenció
de conflictes i construcció de pau.

que als centres educatius es prengui consciència
de la importància de les desigualtats de gènere, a
partir del treball sobre la dimensió de gènere en
els conflictes armats. Així mateix, el Programa du
a terme, juntament amb el Centre Delàs d’Estudis
per la Pau, el projecte “El triangle de l’oblit: RCA i
RDC, de la investigació a la incidència a Catalunya”,
mitjançant una convocatòria extraordinària del
Comitè Català d’Ajut Humanitària i Emergències de
l’ACCD. Aquest projecte pretén incidir i capacitar
mitjans de comunicació i partits polítics sobre la
situació de conflicte de llarga durada que pateixen
dos països com són la RDC i la R. Centreafricana i del
paper que juga Catalunya des d’una perspectiva de
gènere. D’altra banda, el programa també ha impartit
docència, ha elaborat diverses publicacions, informes
i articles, ha participat en jornades i ha col·laborat
amb mitjans de comunicació.

A més, el 2015 el programa conjuntament amb el
Programa d’Educació per a la Pau de l’ECP van iniciar
en cooperació amb la Lliga dels Drets dels Pobles el
projecte “Fent pedagogia de l’agenda de dones, pau
i seguretat a Catalunya : de la recerca a les aules”.
Aquest projecte, finançat per l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en el
marc de la convocatòria 2015, pretén sensibilitzar
la ciutadania catalana sobre la importància de la
dimensió de gènere en els conflictes i la construcció
de pau, acostant l’agenda sobre dones, Pau i Seguretat
(WPS, per les seves sigles en anglès). El projecte
té diferents objectius: 1) apropar a la ciutadania
catalana de l’agenda sobre WPS; 2) donar a conèixer
a la societat catalana els impactes de gènere en els
conflictes a la RDC, Colòmbia i Caucas Nord així
com experiències i iniciatives de protecció de drets
humans i construcció de pau; 3) Enfortir el treball
en xarxa nacional i internacional per fer un intercanvi
d’informació, experiències i incidència; 4) Promoure

El Programa d’Educació per la Pau té com a activitats
principals la formació, la creació de materials
divulgatius i didàctics i la investigació. Les activitats
formatives van dirigides 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 d’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.
En la seva línia de treball d’educació formal, el
programa d’educació per a la pau ha continuat amb
la gestió de cursos en l’àmbit universitari, i iniciat
projectes nous en l’àmbit escolar. Un dels projectes
més destacats en l’àmbit escolar es el projecte “Fent
pedagogia de l’agenda dones, pau i seguretat a
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Catalunya: de la recerca a les aules”, en cooperació
amb la Lliga del Drets dels Pobles i finançat per
l’ACCD. Com part del projecte, el programa elabora
materials didàctics i intervé en tres instituts a través
de tres projectes d’aprenentatge-servei. Així mateix, el
projecte “Arpilleres. Teixint fils d’emocions” adreçat
a mestres per capacitar-los en les eines pedagògiques
i conceptuals necessàries per impulsar un projecte de
creació d’arpilleres. A través de les arpilleres, els nens
i nenes teixeixen històries personals i col·lectives amb
les que aprofundeixen en habilitats i coneixements
per a la pau i cohesió social dins i fora de l’escola. el
projecte compta amb el suport de l’ACCD. Com a part
del projecte també s’ha elaborat un portal web, que
ofereix informació sobre fonamentació metodològica
i recopila testimonis, entre d’altres aspectes. Així
mateix, en el marc del projecte “Conflict Matters”,
el programa també ha sistematitzat bones pràctiques
d’educació en el conflicte d’actors europeus, incloent
pràctiques des de l’educació infantil fins a l’educació
superior. Aquest projecte s’ha realitzat amb el suport
de la Fundació Evens.
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El 2015 el programa ha iniciat el projecte EdUCATe en
col·laboració amb altres cinc organitzacions europees
(Coordination pour l’éducation à la non-violence et
à la paix; Centar za mir, nenasilje i ljudska PRAVA;
Centre Psicopedagogico per la pace i la gestioni dei
conflictti; Goeteborgs Universitet, i Stichting Evens),
amb finançament del programa Erasmus + de la UE.
El projecte preveu enfortir el treball en xarxa a nivell
europeu per incidir a favor de la formació inicial (formació
universitària) i al llarg de la pràctica professional (formació
continuada) en habilitats per a la gestió noviolenta dels
conflictes per part del professorat. El projecte inclou
activitats de recerca, formació i incidència política.
D’altra banda, al llarg del 2015 el programa ha
consolidat la seva línia de treball en l’àmbit no formal,
a través del treball a nivell municipal, particularment
pel que fa a la formació de professionals de serveis
d’atenció a la comunitat en transformació de
conflictes. En l’àmbit municipal, també, s’ha avançat
en la identificació de bones pràctiques de construcció
de pau protagonitzada per municipis de tot el món.
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CONSELL ASSESSOR

Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Center)
Sanam Anderlini (International Civil Society Action Network (ICAN))
Christine Bell (The University of Edinburgh)
Paco Cascón (Educador per a la pau)
Cynthia Cockburn (City University London i Women in Black against War)
Roberta Cohen (Brookings Institution)
Adela Cortina (Universitat de València)
Ed García (International Alert)
Pablo de Greiff (Relator Especial de l’ONU sobre veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició)
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, University of 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 (director honorífic de la 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, University of Bradford)
Adolfo Pérez Esquivel (Premi Nobel de la Pau)
Michael Renner (Worldwatch Institute)
Itziar Ruiz-Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
Mohamed Sahnoun (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)
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INVESTIGACIÓ
LLIBRES
Fisas, Vicenç. Diplomacias de paz. Negociar con grupos armados [‘Diplomàcies
de pau. Negociar amb grups armats’]. Barcelona: Icaria editorial.
Aquest nou llibre de Vicenç Fisas analitza la situació dels conflictes armats
en l’actualitat, el disseny i l’arquitectura dels processos de pau i les diferents
funcions en els processos de pau, entre d’altres aspectes. Tal com planteja el
llibre, en les últimes tres dècades, quatre de cada cinc dels conflictes armats
que han finalitzat ho han fet en una taula de negociació i amb un acord de
pau, no mitjançant una victòria militar d’una de les parts. Gairebé la meitat
dels conflictes actuals, però, segueixen actius, de manera que plantegen
un seriós repte a les diplomàcies de pau que intenten reduir els nivells de
violència en aquests conflictes i canalitzar-los cap el camí de la negociació.
Aquest llibre, basat en l’observació d’un gran nombre de negociacions i en
la pròpia experiència de l’autor, posa l’accent en aquelles metodologies que
resulten de major utilitat per garantir la bona marxa dels processos de pau i
superar les nombroses crisis que apareixen en el seu transcurs.

Barbeito, Cécile i Ospina Garnica, Johanna. “Evaluating Peace education
at national level: challenges and possibilities” [‘Evaluant l’educació per a
la pau a nivel nacional: reptes i possibilitats’] a Learning from Experience
and Exploring Prospects [‘Aprendiendo de la experiència y explorando
posibilidades’]. Information Age Publishing.
Capítol sobre experiències d’avaluació a l’àmbit d’educació per a la pau al
llibre Learning from Experience and Exploring Prospects, editat per Celina
Del Felice, Aaron Karako i Andria Wisler.
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INVESTIGACIÓ
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Fisas, Vicenç. Anuario de Procesos de paz 2015
[‘Anuari de Processos de Pau 2015’] Barcelona: Icaria editorial.
L’Anuari de Processos de Pau analitza les negociacions de pau que s’estan duent a
terme a l’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 desena edició de l’Anuari de Processos de Pau analitza en detall la situació
de 36 contextos de negociació o exploració, i inclou anàlisis addicionals sobre la
freqüència de les rondes negociadores, les facilitacions en els processos de pau
i la gestió del passat en els acords de pau, entre altres. Entre les estadístiques
que ofereix l’anuari, gairebé el 80% de les negociacions tenen mediació externa.
Publicació amb el suport del Ministeri d’Exteriors de Noruega, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la UAB (En castellà i anglès).
VVAA. Alerta 2015! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz [‘Alerta 2015! 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 catorzena edició de l’anuari mostra les tendències i dinàmiques a nivell mundial
durant el 2014 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 Camilla Schippa, Directora d’Operacions de l’Institute for
Economics and Peace, així com comentaris de Virgínia Bouvier, Alta Consellera
per a Amèrica Llatina en l’US Institute of Peace (USIP) i ex integrant de l’Equip
d’Experts de la Unitat de Suport a la Mediació de Nacions Unides; Roxaneh
Bazergan, experta del Departament d’Assumptes Polítics de Nacions Unides, a
la Divisió de Polítiques i Mediació i la Unitat de Suport a la Mediació; i Emilio
Cassinello, director general del Centre Internacional de Toledo per la Pau (CITpax).
Publicació amb el suport del Ministeri d’Exteriors de Noruega, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la UAB. (En castellà i anglès).
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VVAA. Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para 2016 [‘Oportunitats de pau
i escenaris de risc per a 2016’]. Barcelona: ECP.
Publicació que identifica i analitza contextos i temes que pot possibilitar la construcció
de pau, o bé comportar un increment de la violència i la inestabilitat durant l’any
2016. En la segona edició d’aquesta publicació anual, s’han destacat els escenaris
de risc de Burundi, Sudan del Sud i l’amenaça gihadista global i les oportunitats de
pau de Myanmar, Xipre i Burkina Faso, entre d’altres contextos. (En castellà i anglès).

VVAA. Género y Paz [‘Gènere i Pau’] Barcelona: ECP (Núm. 4, 5 i 6)
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. Publicació amb el suport del Ministeri d’Exteriors de Noruega. (En castellà
i anglès).

VVAA. Barómetro [‘Baròmetre’]. Barcelona: ECP (Núm. 37, 38 i 39)
Informe trimestral que analitza els fets ocorreguts al món al llarg de cada trimestre
a través de tres apartats: conflictes armats, tensions i processos de pau. L’informe
permet fer un seguiment específic de temes i països, i actualitza les dades de la
publicació anual Alerta! Publicació amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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INVESTIGACIÓ
BASES DE DADES, OBSERVATORIS I ALTRES RECURSOS
• 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 cada un
d’aquests casos inclou antecedents sobre els seus
orígens i evolució, els principals actors involucrats,
i 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 compta amb el suport del Ministeri
d’Afers Exteriors de Noruega. (En castellà i anglès).

• Observatori de Justícia
Transicional (Núm. 25-36)
Aquest
Observatori
mensual
realitza
el
seguiment
dels
processos de justícia transicional
al món. Per a això, té en compte
sis dimensions 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); aclariment de la veritat;
reparacions; reforma institucional; memòria; i diàlegs
de pau. 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).

• Observatori de Conflictes i
Construcció de Pau (Núm. 25-36)
L’Observatori és una eina en
línia publicada mensualment per
promoure la comprensió de les
formes de violència contemporànies, així com la visibilitat
de les nombroses converses i iniciatives de pau, incloent
la perspectiva de gènere. A partir d’un mapa dinàmic
en el qual 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)
i negociacions 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)

• Conflict Matters. Practices
La pàgina web “Conflict Matters. Practices” visibilitza
bones pràctiques d’educació en el conflicte a Europa.
El portal inclou un mapa que exposa pràctiques
des de l’educació infantil fins a l’educació superior
d’actors educatius diversos (escoles bressol, centres
escolars de primària i secundària, universitats,
centres de formació no formal, etc.). El web forma
part d’un projecte desenvolupat amb suport de la
Fundació Evens. (En anglès).
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MATERIALS DIDÀCTICS

INFORMES I CONSULTORIES

Caireta, Marina. El DENIP, una oportunitat per al
Projecte Educatiu de Centre. Una proposta sobre
MURS. Barcelona: ECP
Material didàctic amb anàlisi i propostes per convertir
el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP) en
un instrument transformador de cultura de pau i no
només una efemèride. El document aborda qüestions
com la metodologia, els conceptes de pau positiva i
no-violència, la planificació de projectes i activitats,
la temàtica i la seqüència temporal. Així mateix, la
publicació planteja una proposta concreta per al
DENIP 2015 per reflexionar sobre la construcció de
murs en les societats.

Vicenç, Fisas. “The design and architecture of peace
processes: lessons learned in the wake of crises”
[‘Disseny i arquitectura de processos de pau: Lliçons
apreses davant les crisis’]. NOREF.
Aquest estudi analitza i proposa esquemes i dissenys
de negociació en la seva etapa inicial, així com de
redisseny dels processos a partir de les crisis més
comunes que inevitablement es produeixen en el
transcurs de la negociació. S’analitzen tant les
metodologies, les mediacions o facilitacions, com el
tipus d’actors que poden intervenir en els processos,
a partir de múltiples variables, el que permet realitzar
unes 120 recomanacions. L’informe està basat en
la pròpia experiència de l’autor, el seu estudi dels
processos de pau dels darrers quinze anys i el treball
de camp en alguns d’aquests processos. (En anglès,
castellà i turc).

Caireta, Marina i Batrolí, Neus. Arpilleres. Teixint Fils
d’Emocions
Blog on es recullen recursos didàctics del projecte
educatiu interdisciplinari de arpilleres escolars. Els
materials recopilen i aprofundeixen en els fonaments,
metodologia i evolució del projecte. S’inclouen també
experiències i materials formatius. Elaborat amb el
suport de l’ACCD.
Caireta, Marina. La mandala de la pau
Fitxa pedagògica sobre un taller de mandala de la
pau, en el qual es treballen conceptes bàsics (pau,
violència i conflicte) que permeten entendre què
és la pau, experimentar i reflexionar sobre algunes
estratègies i recursos per avançar cap als objectius de
construcció de pau, i finalment decidir què impulsar
en el context de les aules, a través de compromisos i
plans de treball. Amb el suport del Grup d’Educació
per la Pau.

Villellas, Ana. El diàleg de pau a Turquia i la
dimensió de gènere. Aprenentatges per a una mirada
transformadora dels processos de pau des d’una
perspectiva feminista Quaderns de Construcció de
Pau nº 25. Barcelona: ECP
Aquest informe analitza l’anomenat Diàleg d’Imrali
entre Turquia i el PKK des d’una perspectiva de
gènere. A les dificultats generals a què va haver de fer
front el procés de pau des dels seus inicis a principis
de 2013, es van afegir obstacles específics de gènere
relatius a les resistències a la participació de les
dones. L’elaboració d’aquest informe va comptar amb
el suport de l’ACCD. (En català).
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Villellas, María. “Enhancing women’s participation in
peace processes. Submission to the Global Study on
Women, Peace and Security” [‘Millorar la participació
de les dones als processos de pau. Presentació per
a l’Estudi Global sobre Dones, Pau i Seguretat’].
Barcelona: ECP
Informe elaborat amb motiu del 15è aniversari de la
resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU i
amb l’objectiu específic de contribuir a l’elaboració
de materials d’investigació per donar suport a l’Estudi
Global sobre Dones, Pau i Seguretat. L’informe
assenyala els avenços de l’agenda global sobre
dones, pau i seguretat així com els reptes pendents,
especialment en matèria de protecció de dones i
nenes en el context de conflictes armats així com pel
que fa a la participació de dones en la construcció de
pau. (En anglès).
Villellas, María. 15 anys de la resolució 1325. Una
avaluació de l’agenda sobre dones, pau i seguretat.
Barcelona: ICIP
Informe que aborda el procés de creació i consolidació
de l’agenda global sobre dones, pau i seguretat, i
analitza alguns dels principals reptes per a la seva
implementació. La publicació inclou també una secció
sobre la 1325 a Espanya. Publicació elaborada per a
la jornada internacional “Dones, pau i seguretat: 15
anys de la resolució 1325 de les Nacions Unides”,
organitzada per l’Institut Català Internacional per la
Pau (ICIP) al novembre, a Barcelona. (En castellà i
català).
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V.V.A.A. Gender in EU Conflict Prevention and
Peacebuilding Policy and Practice [‘Gènere a la
política i pràctica de prevenció de conflictes i
construcció de pau de la UE’]. WOSCAP, pendent de
publicació
Informe que analitza la integració de la dimensió de
gènere i l’agenda de les dones, pau i seguretat en
l’àmbit de la prevenció de conflictes i la construcció
de pau a la UE. El document analitza l’estat de la
qüestió en aquest àmbit i aborda dilemes i obstacles
relatius a la implementació dels compromisos en
aquest camp. La publicació, que es farà pública el
2016, forma part del projecte “Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding” (WOSCAP
per les sigles en anglès), que implementa un consorci
internacional del qual forma part l’ECP i que està
finançat per la UE. (En anglès).

FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I INTERVENCIÓ
DIPLOMATURA DE POSTGRAU DE CULTURA DE PAU
Durant l’any 2015, l’ECP ha organitzat, entre
altres activitats formatives, la setzena 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 20152016 ha comptat amb la participació d’experts i
acadèmics de reconegut prestigi:
• Rosana Alija (UB)
• Jordi Armadans (Fundipau)
• Yezid Arteta (Colombia en Pau)
• Cécile Barbeito (ECP-UAB)
• Jorge Barudy (EXIL e IFIV)
• Marina Caireta (ECP-UAB)
• Xavier Giró (UAB)
• Rafael Grasa (UAB, ICIP)
• Aida Guillén (IDHC)
• Kristian Herbolzheimer (Conciliation Resources)
• Mª Jesús Izquierdo (UAB)
• Ferran Izquierdo (UAB)
• John Paul Lederach (Kroc Institute for International
Peace Studies)
• Oscar Mateos (Universidad Ramon Llull)
• Carlos Martín Beristain (Universidad del País Vasco)
• Vicent Martínez Guzmán (Universitat Jaume I)
• Ana Nogueres (Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya)
• Arcadi Oliveres (UAB)
• Alejandro Pozo (Metges Sense Fronteres)

• Paul Ríos (Lokarri)
• Josep Maria Royo (ECP-UAB)
• Itziar Ruíz-Giménez (Universidad Autónoma de
Madrid)
• Sandra Saura (UAB)
• Marta Selva (UAB)
• Jordi Urgell (ECP-UAB)
• Pamela Urrutia (ECP-UAB)
• Carles Vidal (Formador, actor, guionista)
• Santiago Vidal (magistrat)
• Ana Villellas (ECP-UAB)
• María Villellas (ECP-UAB)

En la seva edició de 2015-2016 la diplomatura
ofereix de nou la possibilitat de realitzar pràctiques
reconegudes en 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. D’altra
banda, cal destacar que a més de l’oferta curricular
habitual, l’alumnat de l’edició 2015-2016 va ser
convidat a participar en la Cimera mundial de premis
Nobel de la Pau que va tenir lloc a Barcelona del 13
al 15 de novembre.
També s’han aconseguit beques parcials per quatre
estudiants de la promoció 2015-2016, totes elles
persones implicades en iniciatives de pau i procedents
de Colòmbia, gràcies al suport de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat i de la Fundació CatalunyaAmèrica.
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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 en “Relacions internacionals, seguretat
i desenvolupament”. Universitat Autònoma de
Barcelona. Jordi Urgell García.
· Máster en “Relacions Internacionals”, IBEI. Jordi Urgell.

Cursos de grau a la Universitat Autònoma de
Barcelona
L’ECP també ha organitzat tres activitats amb
reconeixement acadèmic de grau a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquestes activitats permeten
a l’alumnat de la UAB obtenir crèdits. Durant el
2015, las activitats realitzades han estat:
· “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 ha
estat impartit de març a maig. (2 crèdits ECTS)
· Curs “Educació, conflictes i creativitat”. Aquesta
formació té l’objectiu de desenvolupar la creativitat com
un recurs fonamental per a la transformació noviolenta
de conflictes i per al desenvolupament de la cultura
de pau. El curs ha estat impartit al març per Marina
Caireta, Carles Vidal i Neus Bartrolí. (2 crèdits ECTS).
· “Educació per a la Pau”. Aquest programa formatiu
està destinat a desenvolupar els coneixements,
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valors i aptituds de l’educació per a 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)

Cursos online
El 2015 l’ECP ha impartit cursos en línia en
col·laboració amb altres actors.
· Curs on-line “Dones i conflictes: violència sexual
i mecanismes de protecció internacional” amb més
de 30 estudiants de tot el món. L’objectiu del curs
és proporcionar les eines per comprendre el fenomen
de la violència sexual en marc dels conflictes armats
contemporanis, així com els principals instruments
internacionals per a la protecció i denúncia enfront
d’aquesta violència. El curs també és una via
d’empoderament en la defensa dels drets de les
dones a través de la formació i l’acció. Dinamització a
càrrec de María Villellas. En l’elaboració del material
didàctic van participar María Villellas, Pamela Urrutia,
Ana Villellas i Josep Maria Royo. Curs coorganitzat
per l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’ECP.

Participació en cursos, jornades i congressos
Durant el 2015, l’equip de l’ECP ha participat en
un total de 34 conferències, cursos, jornades i
congressos, majoritàriament a Catalunya, convidat
per actors d’abast local o internacional:
25/02/2015 Col·loqui “El poder de les dones per
aturar les guerres: 100 anys de pacifisme feminista”
amb la presidenta de la Lliga Internacional de Dones
per la Pau i la Llibertat (WILPF), Adilia Caravaca.
Moderat per María Villellas, en el marc del lliurament
del premi ICIP Constructors de Pau 2014 a WILPF.
02/03/2015 Ponència “El procés amb les FARC, a la
llum d’altres experiències de negociació” a càrrec de
Vicenç Fisas en les jornades “Trobada internacional

per la pau a Colòmbia. Construint país més enllà de
les fronteres”, a Barcelona.
20/03/2015 Conferència “Processos i negociacions
de pau: reptes i oportunitats”, Congrés Internacional
Comunicació, Ciutadania i Pau en els ODM,
Universitat Autònoma de Coahuila, Saltillo, Mèxic.
04/03/2015 Xerrada “El conflicte de la RD Congo,
recursos naturals i alternatives en el sector de les
comunicacions”, a càrrec de Josep Maria Royo,
en les 11ª Jornades de Sensibilització “Construïm
Biocivilització”, organitzades per l’Associació IMAGO,
a Sant Cugat del Vallès.
12/03/15 Conferència “El paper de les dones en
la prevenció i resolució de conflictes”, per María
Villellas, organitzada per UNANIMUN, campus de la
UAB, Barcelona.
20/03/15 Presentació de la “Guia d’orientacions
pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per
al Desenvolupament en el currículum de primària i
secundària des de la perspectiva de les competències
bàsiques” per Cécile Barbeito, organitzada per
Edualter, Barcelona.
16/04/15 Participació en el fòrum “Iemen: ‘nou’ focus
d’inestabilitat regional” per part de Pamela Urrutia.
Debat organitzat per Beers & World, Barcelona.
26/05/15 Xerrada sobre la dimensió de gènere en
les guerres i la construcció de la pau, a càrrec d’Ana
Villellas com a jornada prèvia a la celebració del Dia
Internacional de la Dona per la Pau i el Desarmament.
Organitzada per Coordinadora Un Altre Món És
Possible, a Sabadell.
27/05/15 Ponència “Debats i alternatives locals i
globals al conflicte dels Grans Llacs”, a càrrec de
Josep Maria Royo, al seminari “Espoli dels Recursos
Naturals a l’Àfrica”, sobre la situació a la República
Democràtica del Congo. Organitzat per REDES
Guipúscoa, a Sant Sebastià.

18/06/15 Participació a la taula rodona sobre el
paper de la dona en el conflicte Israel-Palestina, a
càrrec de Pamela Urrutia, en l’activitat organitzada
per Amnistia Internacional amb motiu del primer
aniversari de l’operació israeliana Marge Protector a
Gaza. Fundació Fernando de Castro, a Madrid.
30/04/15 Presentació de la sessió “Apoderament de
les dones: reptes comuns i àrees d’acció conjunta” a
càrrec de Pamela Urrutia, en el marc de la formació
“El-Hiwar Training and Information Course on EuroArab relations”, destinada a funcionaris europeus i
centrada en aprofundir sobre la Lliga Àrab, els seus
diversos àmbits d’acció, desafiaments i perspectives
de cooperació amb la UE. Activitat organitzada pel
College of Europe i el British Council, a Barcelona.
11 i 12/06/15 Presentació de les publicacions de l’ECP
“Alerta 2015!” i “Gènere i Pau” en la trobada anual
Fòrum d’Investigació sobre el Món Àrab i Musulmà
(FIMAM), a càrrec de Pamela Urrutia, a Sevilla.
06/07/15 Conferència “Processos de pau al món: tendències i reptes”, a càrrec de Jordi Urgell, en el marc de les
jornades “Pau, memòria històrica i cooperació internacional”, organitzades per la UB a l’Hospitalet de Llobregat.
07/07/15 Conferència “Conflictes armats i construcció
de pau amb perspectiva de gènere”, a càrrec de
María Villellas, en el marc del curs d’estiu “La gestió
dels conflictes des de la cooperació internacional”,
organitzat per la UB, a l’Hospitalet de Llobregat.
14/07/15 “Reptes de l’Educació per a la pau”,
presentació als membres del Consell Català de Foment
de la Pau, a càrrec de Cécile Barbeito, a Barcelona.
15/07/15 Conferència “Reptes després de la
signatura de la pau”, a càrrec de Jordi Urgell, en
el marc del “XXX Curs d’estiu 2015: els fils que
mouen els conflictes”, organitzat per la Universitat
Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès.
22/07/15 Conferència “Què és ser ciutadà del món?
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L’experiència del treball per la pau “, a càrrec de
Cécile Barbeito. Intercanvi d’experiències de diferents
països en el marc de les jornades “El Món Oh! Parc”,
organitzades per l’École de la Paix i Tetraktys, a
Grenoble (França).
24/09/15 Presentació del projecte “Competències i
EpS”, a càrrec de Cécile Barbeito, en el marc de la
Jornada d’Estudi “L’Éducation pour la Citoyenneté
Mondiale dans les écoles”. El projecte presentat
defineix un currículum d’educació en valors adaptat al
currículum oficial per competències de la Generalitat
de Catalunya, a Brussel·les (Bèlgica).

els conflictes en l’educació. Organitzada per Evens
Foundation a Brussel·les (Bèlgica).
03/11/15 Xerrada “Fairphone, la nova cara de la
telefonia mòbil?”, A càrrec de Josep Maria Royo,
organitzada per la Lliga dels Drets dels Pobles, a
Castellar del Vallès.
03/11/15 Moderació de la taula rodona “Reptes i
mancances de la Resolució 1325 en el context actual”,
a càrrec de María Villellas, en el marc de les jornades
“Dones, pau i seguretat: 15 anys de la resolució 1325 de
les Nacions Unides”, organitzades per l’ICIP a Barcelona.

02/10/15 Conferència “La resolució 1325”, a càrrec
de María Villellas, a la taula rodona “Cent anys de
la Lliga Internacional de les Dones per la Pau i la
Llibertat. De l’acció històrica a la intervenció actual”.
Seminari d’Investigació per a la Pau, Saragossa.

09/11/15 Presentació del llibre “diplomàcies de pau.
Negociar amb grups armats “a càrrec del seu autor,
Vicenç Fisas, a la Pontifícia Universitat Javeriana de
Bogotà (Colòmbia) i amb la col·laboració del NOREF.
Acte presidit per l’ambaixador de Noruega a Colòmbia.

02-3/10/15 Participació en la “Trobada Nacional
d’Educació per a la Pau” per Marina Caireta. Trobada a
Colòmbia organitzat per més de 20 institucions, entre
elles organitzacions de la societat civil, universitats,
institucions governamentals i xarxes internacionals,
amb l’objectiu d’incidir en una agenda nacional que
doni suport a la implementació de política pública en
educació per a la pau a Colòmbia. Bogotà (Colòmbia).

13/11/15 Xerrada “Què passa a la Mediterrània? El
deure d’un poble solidari “, a càrrec d’Iván Navarro,
organitzat per Arran i Babord, a Vilassar de Mar.

21/10/15 Xerrada “Conflicte armat i crisi humanitària
a Síria” a càrrec de Pamela Urrutia en una activitat
organitzada per Cal Temerari a Sant Cugat del Vallès.
22/10/15 Xerrada “Síria: conflicte, refugi i crisi
humanitària” a càrrec de Pamela Urrutia en una activitat
organitzada per Amnistia Internacional a Igualada.
23/10/15 Presentació del mapa de bones pràctiques
europees en educació en el conflicte, a càrrec de
Cécile Barbeito i Marina Caireta, en el marc de la
conferència “Conflict Matters. Learning across
difference” [‘Sobre el conflicte. Aprenent a través de
la diferència’], destacat trobada europea dedicat a
indagar sobre experiències i estratègies per abordar
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10-19/11/15 Sessions en el curs “Refugiades, origen,
ruta i destí”, a càrrec de Cécile Barbeito, Josep
Maria Royo i Iván Navarro, en el marc de la formació
sobre la relació entre conflictes i desplaçament
forçat organitzada pel Servei Civil Internacional de
Catalunya, a Barcelona.
19/11/15 Xerrada “Conflictes armats: radiografia
global i mirada a casos d’Orient Mitjà” a càrrec de
Pamela Urrutia, en el marc del curs sobre Cultura de
Pau organitzat per l’Ajuntament de la Garriga.
27 i 28/11/15 Sessions en el 14è Curs de Cooperació
i Solidaritat Internacional, a càrrec de Josep Maria
Royo i Pamela Urrutia. Curs sobre la situació de
conflictivitat al món i els conflictes a l’Orient Mitjà.
Organitzat per Rubí Solidari, a Rubí.
10/12/15 Participació de Pamela Urrutia a les
Jornada “Refugiats a Europa. Mirades des del present

cap al futur” organitzada per la Fundació Autònoma
Solidària (UAB) amb motiu del dia dels Drets Humans
i en el marc de la iniciativa # UniversitatsRefugi.
12/12/15 Conferència “Lliçons apreses en processos
de pau” per Vicenç Fisas a Istanbul, en el marc
d’una taula rodona organitzada per Barış Meclisi
(Assemblea de Pau) a Istanbul, amb el suport de la
Heinrich Boell Foundation.
15/12/15 Xerrada “Conflictivitat a l’Àfrica
subsahariana: Dinàmiques, causes i conseqüències”
per Iván Navarro al Centre Penitenciari de Joves
Quatre Camins, Granollers.
19/12/15 Xerrada “Conflictes armats i desplaçament
forçat” a càrrec de Pamela Urrutia en el marc d’una
activitat de formació i sensibilització organitzada per
la Universitat Popular de Cerdanyola.

Tallers
El 2015 s’han realitzat 12 activitats formatives. 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, entre altres.
· Facilitació d’una activitat sobre “Avaluació de projectes
d’educació per a la pau” en les jornades “Learning Lab”
organitzades per la Fundació Evens, a càrrec de Cécile
Barbeito, 15 de gener a Varsòvia (Polònia).
· Participació en les activitats de celebració del
DENIP amb les escoles La Mar Bella i Pere IV
organitzades des LaFede.cat i el Districte de Sant
Martí de Provençals (Barcelona) el 30 de gener, per
diversos talleristes del Grup d’Educació per la Pau.
· Taller de presentació del joc de taula per a
desenvolupar habilitats de convivència i transformació
de conflictes Belfedar al Seminari Permanent
d’Orientadors del Centre de Recursos de Terrassa. 28
d’abril, a Terrassa.

· Taller “ Arremanguem-nos a favor de la pau”. Taller
d’introducció a l’educació per a la pau on l’alumnat,
a través de jocs, reflexiona sobre els conceptes de
violència, pau i conflicte, i sobre el que poden fer
ells i elles per la pau. Organitzat per l’Ajuntament
de Sant Boi. A càrrec de Marina Caireta i realitzat en
col·laboració amb el Grup d’Educació per la Pau. 4,
11 i 18 de maig.
Taller sobre dimensió de gènere en els conflictes
armats i el paper de les dones en la construcció de la
pau. Formació sobre incorporació de la dimensió de
gènere en l’anàlisi de les guerres, els seus impactes
específics sobre homes i dones, així com la participació
de les dones en els processos de pau. Activitat en el
marc del taller “Acció política, participació i gènere”,
organitzat per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB
i adreçat a persones implicades en l’associacionisme,
l’activisme polític i la participació. 12 de maig, UAB
(Bellaterra), per Ana Villellas.
· Sessió “Comunitat de coneixement en transformació
de conflictes”. Taller presencial del grup d’educadors/
es de carrer i gestors/es de conflictes de l’empresa
Progess SL en el marc del projecte “Barcelona
Conviure. Capacitació per a la pau i la transformació
de conflictes en l’espai públic i comunitari “. 15 de
maig, Barcelona. Per Cécile Barbeito.
· Taller d’educació per a la pau, centrat en l’impacte
dels conflictes armats i la violència, adreçat a alumnat
de segon ESO de l’IES Jaume Almera, Vilassar de
Dalt. Organitzat per Comissió Dindori de Cooperació
Internacional. En col·laboració amb l’associació Grup
d’Educació per la Pau. 26 de maig. Per Alicia Barbero.
· Facilitació de tallers de formació en enfortiment de
grups i resolució de conflictes amb educadors/es de
campaments d’estiu del programa “Èxit-Estiu” de
l’Ajuntament de Barcelona, del 19 al 26 de juny, a càrrec
de Marina Caireta, Cécile Barbeito i Alicia Barbero.
· Facilitació de les sessions “Accions de construcció
de pau” i “Com fer projectes de construcció de pau
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efectius? (Planificació i avaluació) “en el marc de la
formació” Peace is ... “ a Senderiz (Galícia), el 29 i
30 de setembre, a càrrec de Cécile Barbeito.
· Formació “Agenda dones, pau i seguretat en l’educació
secundària”, a càrrec de Maria Villellas, Cécile Barbeito,
Marina Caireta i Martí Boneta, dirigida a professorat dels
instituts Sabadell (Sabadell), El Til·ler (Les Franqueses
del Vallès) i Ramon Casas (Palau de Plegamans). Tallers
en el marc del projecte “Fem pedagogia de l’agenda
dones, pau i seguretat a Catalunya: de la recerca a
les aules”, en col·laboració amb la Lliga dels Drets
dels Pobles i amb el suport de l’Agència Catalana
de Cooperació per al Desenvolupament. 4 i 11 de
novembre, a la UAB (Bellaterra).
· Formació “Transformació de conflictes i mediació”,
a càrrec de Marina Caireta i dirigida a l’equip
d’Intervenció, Prevenció i Mediació en l’Habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona. Formació en el marc del
projecte “Barcelona Conviure. Capacitació per a la
pau i la transformació de conflictes en l’espai públic i
comunitari”, organitzat en col·laboració amb Progess
SL. i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Del 9 al 18 de novembre, a Barcelona.
· Taller d’elaboració de criteris per a la identificació de
bones pràctiques d’educació per al desenvolupament,
en el marc del projecte “Bones pràctiques d’educació
en el desenvolupament”. En col·laboració amb
Edualter i amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona. Impartit en col·laboració amb Edualter.
12 de novembre, a Barcelona.

Articles i contribucions a mitjans de
comunicació
Durant l’any 2015, l’ECP ha aportat reflexions i
anàlisis en 69 articles de divulgació i contribucions
en mitjans de comunicació.
Gener/15 “ISIS, más allá de la barbarie” [‘ISIS, més
enllà de la barbàrie’]. Pamela Urrutia Arestizábal.
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Revista Patria, Núm.4, Ecuador, desembre 2014març 2015. (En castellà).
09/01/15 “Libia, ante el abismo de la violencia y la
fragmentación” [‘Líbia, davant l’abisme de la violència
i la fragmentació’]. Pamela Urrutia Arestizábal. Blog
Paz en construcción - El País. (En castellà).
15/01/15 “Cese el fuego bilateral: ‘Sería el momento
adecuado si realmente ambas partes han acordado ya
un calendario’” [‘Cessament al foc bilateral: ‘Seria el
moment adequat si realment les dues parts han acordat ja
un calendari’]. Vicenç Fisas. Rcnradio.com. (En castellà).
15/01/15 “Santos podría arriesgarse a un desescalamiento” [‘Santos podria arriscar-se a una desescalada’]. Vicenç Fisas. Elcolombiano.com. (En castellà).
23/01/15 “El DENIP, una oportunitat per al Projecte
Educatiu de Centre. Una proposta sobre MURS”.
Marina Caireta. Escola de Cultura de Pau
29/01/15 “La confluencia de la igualdad de género, la
paz y el desarrollo sostenible en 2015” [‘La confluència
de la igualtat de gènere, la pau i el desenvolupament
sostenible en 2015’]. María Villellas. Blog Paz en
construcción - El País. (En castellà).
30/01/15 “El Gobierno colombiano y las guerrillas han
de ser realistas y no pedir lo imposible” [‘El Govern
colombià i les guerrilles han de ser realistes i no demanar
l’impossible’]. Vicenç Fisas. Diariodecuba.com
30/01/15 La participació de l’ECP en les activitats de
celebració del DENIP amb les escoles La Mar Bella
i Pere IV organitzades des LaFede.cat i el Districte
de Sant Martí de Provençals (Barcelona). Programa
“Catakrac” de BTV.
23/02/15 “Tema especial: Ciudades negociadoras
en 2013 y 2014. Ciudades que han acogido
negociaciones de procesos de paz o han intervenido
en alguna fase del proceso” [‘Tema especial: Ciutats
negociadores el 2013 i 2014. Ciutats que han acollit

negociacions de processos de pau o han intervingut
en alguna fase del procés’]. Vicenç Fisas. Escola de
Cultura de Pau. (En castellà).

19/04/15 “El 2014 es va acabar amb tan sols tres
conflictes armats resolts i un 57% de fracassats”.
Amb la col·laboració de Vicenç Fisas. Ara.cat.

02/03/15 “Las otras capitales del Congreso Mundial
de los Móviles” [‘Les altres capitals del Congrés
Mundial dels Mòbils’]. Josep Maria Royo. Blog Paz en
construcción - El País. (En castellà).

04/05/15 “Els inusuals ‘Alto el foc’ unilaterals” [‘Los
inusuales “Alto el fuego” unilaterales’] . Vicenç Fisas.
(En castellà)

02/03/15 “El proceso con las FARC, a la luz de otras
experiencias de negociación” [‘El procés amb les
FARC, a la llum d’altres experiències de negociació’].
Vicenç Fisas. Escola de Cultura de Pau. (En castellà).
09/03/15 “Josep Maria Royo: Un ‘smartphone’ just
pot acabar amb les guerres”. Cugatcat
14/03/15 “Siria, cuatro años después” [‘Síria, quatre
anys després’]. Pamela Urrutia Arestizábal. Diario La
Tercera (Chile). (En castellà).
04/03/15 “Violencia sexual, conflictos armados
y teléfonos móviles” [‘Violencia sexual, conflictos
armados y teléfonos móviles’]. María Villellas. Blog
Paz en construcción - El País. (En castellà).
26/03/15 Participació de Marina Caireta en una
tertúlia sobre educació per a la pau en el programa
“Para todos la 2” de Televisión Española.
28/03/15 “Nadie paga cárcel cuando se firma un acuerdo
de paz” [‘Ningú paga presó quan se signa un acord de pau’].
Vicenç Fisas. El Espectador (Colombia). (En castellà).
08/04/15 “Dos de cada tres conflictes al món estan
en fase de negociació”. Vicenç Fisas. Comunicat de
premsa, Escola de Cultura de Pau. (En català i castellà).
17/04/15 “Enhancing women’s participation in
peace processes. Submission to the Global Study on
Women, Peace and Security” [‘Millorar la participació
de les dones en els processos de pau. Presentació
per a l’Estudi global sobre Dones, Pau i Seguretat’].
María Villellas. (En anglès).

12/05/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Radio Agencia
Colombiana de Reintegración.
13/05/15 Entrevista a Vicenç Fisas sobre l’Anuari
2015 de Processos de Pau. Rtve.
23/05/15 Entrevista a Vicenç Fisas: “El acuerdo de
paz no es el punto final” [‘L’acord de pau no és el
punt final’]. Elespectador.com.
28/05/15 “Alerta 2015!: En más de la mitad de
los conflictos armados del mundo se intensificó la
violencia durante 2014” [‘Alerta 2015 !: En més
de la meitat dels conflictes armats del món es va
intensificar la violència durant 2014’]. Comunicat de
premsa. Escola de Cultura de Pau.
Juny/15 “Mujeres y revueltas: claroscuros de una apuesta
por la democracia y la paz” [‘Dones i revoltes: clarobscurs
d’una aposta per la democràcia i la pau’]. Pamela Urrutia
Arestizábal. Revista Papers, Núm.59 (Publicació de la
Lliga dels Drets dels Pobles). (En castellà).
09/06/15 “És possible la pau a Colòmbia?”. Vicenç
Fisas. Lavanguardia.com.
17/06/15 Entrevista a Ana Villellas sobre la
qüestió kurda per a un article sobre moviments
independentistes encapçalats per l’esquerra. Crític i
Blog Daily Plebiscite.
23/06/15 “Experto en temas de paz, concluye que la
CPI no actúa en procesos exitosos” [‘Expert en temes
de pau, conclou que el TPI no actua en processos
reeixits’]. Rcnradio.com. (En castellà).
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23/06/15 “Acuerdos de paz y ratificación del estatuto
de Roma de la corte penal internacional” [‘Acords de
pau i ratificació de l’estatut de Roma de la cort penal
internacional’]. Vicenç Fisas. (En castellà).

08/09/15 “Sudán del Sur ante los nuevos acuerdos:
un acuerdo de paz envenenado” [‘Sudan del Sud
davant els nous acords: un acord de pau enverinat’].
Iván Navarro. Africaye.org. (En castellà).

24/06/15 “Cuando la violencia sexual es arma de
guerra” [‘Quan la violència sexual és una arma de
guerra’]. María Villellas. Pikara Magazine. (En castellà).

17/09/15 “Entrevista: Síria i la crisi de refugi”.
Pamela Urrutia Arestizábal. Ràdio Illa (Formentera).

03/07/15 “La peligrosa tentación de volver a la Guerra
Fría” [‘La perillosa temptació de tornar a la Guerra
Freda’]. Vicenç Fisas. Público.es. (En castellà).
14/07/15 “El acuerdo nuclear con Irán, un impulso
para la paz en Oriente Medio” [‘L’acord nuclear amb
l’Iran, un impuls per a la pau a l’Orient Mitjà’]. Vicenç
Fisas. Público.es. (En castellà).
22/07/15 “Fairphone, l’smartphone amb valors”.
Josep Maria Royo. Viaempresa.cat.

24/09/15 “’Es un precedente para el mundo’: Vicenç
Fisas” [‘És un precedent per al món’: Vicenç Fisas’].
Elespectador.com. (En castellà).
01/10/15 “L’agenda internacional d’igualtat de
gènere”. María Villellas. Quadern Gènere i Salut. Una
visió global des d’experiències locals. Farmamundi.
02/10/15 “De Tlatelolco a Ayotzinapa”. Iván Navarro.
Blog Todo es posible, d’Óscar Mateos. (En castellà)

29/07/15 “La Turquia post-Suruç: fi del procés de
pau i retorn a la guerra?”. Ana Villellas. La Directa.

07/10/15 “Octubre de Urnas en África: Elecciones
que ponen a prueba la estabilidad” [‘Octubre de Urnes
a l’Àfrica: Eleccions que posen a prova l’estabilitat’].
Iván Navarro. Africaye.org.

31/07/15 “Libia y Siria, ¿obligado optimismo?” [‘Líbia i
Síria, obligat optimisme?’]. Pamela Urrutia Arestizábal.
Diario/Radio Universidad de Chile. (En castellà).

08/10/15 Tertúlia “Les guerres són inevitables?”, amb
Josep Maria Royo, Eduard Vinyamata i Sònia Güell, al
programa “L’Illa de Robinson”, El Punt Avui TV.

8/08/15 “Radiografía del conflicto de Malí”
[‘Radiografia del conflicte de Mali’]. Iván Navarro.
Africaye.org.

11/10/15 “Túnez: premio al diálogo” [‘Tunísia: premi
al diàleg’]. Pamela Urrutia Arestizábal. Diario/Radio
Universidad de Chile. (En castellà).

28/08/15 “La evaluación en un proyecto de educación
para la paz, algunas reflexiones” [‘L’avaluació en un
projecte d’educació per a la pau, algunes reflexions’].
Marina Caireta. Escola de Cultura de Pau. (En castellà).

14/10/15 “15 años de resolución 1325 sobre mujeres,
paz y seguridad ¿avances o incumplimiento?” [‘15
anys de resolució 1325 sobre dones, pau i seguretat
avenços o incompliment’]. María Villellas. Blog Paz
en construcción - El País. (En castellà).

31/08/15 “Justicia y dejación de armas pueden
tener una solución conjunta” [‘Justícia i desistiment
d’armes poden tenir una solució conjunta’]. Vicenç
Fisas, El Tiempo (Colòmbia). (En castellà).
02/09/15 “Refugiats i el dret a l’hospitalitat”. Vicenç
Fisas. Ara.cat
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16/10/15 “Reflexiones sobre el Encuentro Nacional
de Educación para la Paz en Colombia” [‘Reflexions
sobre la Trobada Nacional d’Educació per la Pau a
Colòmbia’]. Marina Caireta. Escola de Cultura de
Pau. (En castellà).

25/10/15 “¿Final del conflicto sin desarme? /
Desarmatzerik gabeko amaiera” [‘Final del conflicte
sense desarmament?’]. Vicenç Fisas. Berria.eus/
eztabaidagela. (En castellano i basc).
02/11/15 “Les Nacions Unides i Catalunya: ¿una
confusió interessada?” Vicenç Fisas. Ara.cat.
09/11/15 “El proceso con las FARC, una luz de
esperanza” [‘El procés amb les FARC, una llum
d’esperança’]. Vicenç Fisas. Escola de Cultura de
Pau. (En castellà).
10/11/15 Entrevista amb Vicenç Fisas. Semana.com.
14/11/15 “Cal controlar tota la cadena i no només la
mina”. Josep Maria Royo. Dossier Planeta “La guerra
pels minerals maleïts “ en Ara.cat.
16/11/15 “Çözüm Süreci dersleri-Günay Aslan”
(Lliçons apreses de processos de pau), amb
referències a Vicenç Fisas. Bakurpress (En turc).
20/11/15 “10 Mesures que pot prendre Europa per
combatre l’Estat Islàmic”, amb la participació de
Pamela Urrutia. Critic.

11/12/15 “¿Guerra sin víctimas civiles?” [‘Guerra
sense víctimes civils?’]. Vicenç Fisas. Escola de
Cultura de Pau. (En castellà).
14/12/15 “Nou llibre: “Diplomàcia de la pau. Negociar
amb grups armats “. Vicenç Fisas. UAB Divulga.
15/12/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Özgur Gündem
(En turc).
15/12/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Cumhurriyet (En turc).
16/12/15 “Bases per a una solució negociada al
conflicte kurd a Turquia”. Vicenç Fisas (En turc).
23/12/15 “Frágil paz en Sudán del Sur” [‘Fràgil pau al
Sudan del Sud’]. Iván Navarro. Africaye.org. (En castellà).
23/12/15 “Quan després d’atacs violents sorgeixen
les pors”. Cécile Barbeito. Diari de l’Educació.
25/12/15 “L’esforç de convèncer per construir la
pau”. Josep Maria Royo. Ara.cat.
25/12/15 “2016: Els reptes de la pau al món”. Escola
de Cultura de Pau. Ara.cat.

24/11/15 “Que no paguin justos per pecadors”.
Vicenç Fisas. Ara.cat.
30/11/15 “Desplazamiento forzoso y conflictividad en
África. Algunos datos para entender su dimensión en
el continente” [‘Desplaçament forçat i conflictivitat
a l’Àfrica. Algunes dades per entendre la seva
dimensió al continent’]. Iván Navarro. Africaye.org.
(En castellà).
1/12/15 Entrevista
“Terrícoles”, BTV.

a

Vicenç

Fisas.

Programa

03/12/15 “Ya lo habíamos dicho: No a la guerra. Y
así nos va” [‘Ja ho havíem dit: No a la guerra. I així
ens va’]. Josep Maria Royo. Blog Paz en construcción
- El País. (En castellà).
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FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I INTERVENCIÓ
COL·LABORACIÓ AMB XARXES I ACTORS NACIONALS I INTERNACIONALS
L’Escola de Cultura de Pau és membre de diverses
xarxes internacionals, estatals i locals:: International
Peace Research Association (IPRA), International
Peace Bureau (IPB), ASEM Education Hub for
Peace and Conflict Studies (ASEF, Singapur),
Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict (GPPAC, Holanda), Associació Espanyola
d’Investigació per a la Pau (AIPAZ), Organitzacions
per a la Justícia Social (LaFede.cat) i la Xarxa
d’Entitats per la República Democràtica del Congo.
Al 2015 l’ECP va ser admesa com a membre
del Consell Llatinoamericà de Ciències Socials
(CLACSO), creat en 1967, amb seu a Argentina i
format per 432 centres. A més d’aquesta participació
formal en xarxes, l’ECP col·labora amb centres
d’àmbit internacional, estatal i local.1
Al llarg del 2015, l’ECP ha participat en l’activitat de
les xarxes de les que forma part així com ha incidit en
altres espais internacionals i locals. Entre les diverses
iniciatives, cal destacar, entre d’altres:
Agenda global Dones, Pau i Seguretat. La investigadora
de l’ECP Maria Villellas va participar a l’octubre a Nova
York en diferents esdeveniments i reunions relacionades
amb la celebració del 15è aniversari de l’aprovació de
la resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU
sobre dones, pau i seguretat, en el marc de la revisió
d’Alt Nivell d’aquesta implementació.
AIPAZ. Pamela Urrutia va participar en les jornades
de l’Associació Espanyola d’Investigació per a la Pau

(AIPAZ), dedicades enguany a la “cultura de pau,
seguretat i desarmament” i celebrades a Santiago
de Compostela els dies 11, 12 i 13 de desembre.
La investigadora de l’ECP va participar en la taula
rodona “Dones, armes, pau i seguretat” amb una
xerrada sobre l’impacte en les dones de la guerra a
Síria i el seu paper en iniciatives de diàleg, negociació
i construcció de pau.
Lafede.cat Organitzacions per a la Justícia Global:
Josep Maria Royo, com a representant de l’ECP en
l’àmbit de pau de Lafede.cat, va participar en les
reunions que Lafede va mantenir durant l’any amb
l’objectiu d’organitzar i dissenyar diverses activitats
de sensibilització i denúncia.
Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del
Congo: Josep Mª Royo va participar en les diverses
reunions de concertació amb la resta d’organitzacions
membres de la Xarxa per dissenyar l’estratègia de
cara a promoure la sensibilització i la incidència en
les institucions catalanes pel que fa al conflicte de la
RDC i en l’elaboració de la legislació europea relativa
a l’explotació dels recursos naturals en aquest país. En
aquest sentit, cal destacar la seva participació com a
portaveu de la Xarxa d’Entitats per la RDC, al costat
de Justícia i Pau i La Lliga dels Drets dels Pobles, en
una reunió organitzada per l’ACCD amb parlamentaris
catalans a la UE el 8 d’abril per assessorar-los respecte
a la legislació que la UE va estar elaborant durant
2015 per promoure el control i la transparència en
l’explotació dels recursos naturals a la RDC.

1. Alguns dels centres amb els quals l’ECP ha col·laborat inclouen el 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 (Bogotá, Colòmbia), Evens Foundation
(Anthwerp, Bélgica), Geneva Call (Ginebra, Suïssa), International Alert (Londres, Regne Unit), Institute for Economics and Peace (Australià), Kroc Institute for
International Peace Studies, Universitat de Notre Dame (Notre Dame, Estats Units), Norwegian Peacebuilding Centre (Oslo, Noruega), Swisspeace (Berna, Suïssa) i
Universidad de Uppsala (Uppsala, Suècia).
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Think Tanks Àfrica – Espanya: L’investigador de
l’ECP Josep Maria Royo participa a la I Trobada
de Think Tank Àfrica-Espanya, els dies 5 i 6 de
novembre a Las Palmas de Gran Canaria, que reuneix
representants dels centres de recerca africans més
destacats ia especialistes sobre l’Àfrica Subsahariana
dels principals think tank espanyols, amb l’objectiu
de generar i consolidar interacció entre ells. També
van participar centres europeus amb línies de treball
consolidades sobre l’Àfrica Subsahariana i que hagin
col·laborat amb centres espanyols.
Universitats catalanes i desplaçament forçat. El
director de l’ECP, Vicenç Fisas, va participar en les
reunions organitzades per la UAB per abordar la
resposta de la universitat davant la situació de la
població desplaçada mundial. L’Associació Catalana
d’Universitats Públiques, de la qual forma part de
la UAB, va emetre el 13 d’octubre el comunicat de
premsa “Les universitats catalanes, amb els refugiats”.
Xarxa per a l’EpD en estudis de grau: S’han dut a
terme diverses activitats amb l’objectiu de promoure
que les universitats catalanes incloguin continguts
d’Educació per al Desenvolupament (i educació per
a la pau) en els currículums de graus universitaris.
El 9 de juliol va tenir lloc el Seminari de treball per
identificar possibles accions “EpD en els estudis de
Grau”, organitzat per la Fundació Autònoma Solidària
a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i al
desembre va tenir lloc una reunió a LaFede amb
organitzacions amb seu a diferents universitats
catalanes per sol·licitar a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) que
tingui en compte aquest objectiu. La persona
responsable de representar l’ECP en aquest afany ha
estat Cécile Barbeito.
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Plaça del Coneixement
UAB, 08193 Bellaterra
Barcelona, Espanya
Tel.: +34 93 586 88 48
Fax.: +34 93 581 32 94
escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat

