
Curs de

l’anàlisi de conflictes

 
Lloc: Servei Civil Internacional - Catalunya
c. Carme, 95, baixos 2a (Barcelona)
Preu: 30€ (15 € per socis/es)
Inscripcions: formacio@sci-cat.org,
(fins el 20 de maig de 2012)

S’entregarà un certificat 
d’assistència a qui hagi 
assistit com a mínim al 
80% de les sessions.

Treballem conjuntament amb organitzacions del 
nostre país i socis internacionals per fomentar el 
diàleg intercultural, el coneixement mutu entre 
els pobles, la justícia social i el desenvolupament 
sostenible com a premisses per a la pau. 

L’eix de la nostra feina de promoció de la pau és 
l’intercanvi entès com una experiència personal, 
com un mecanisme d’aprenentatge o com a part 
d’un procés comunitari. Creiem que l’intercanvi és un 
fi en sí mateix com a expressió de diàleg intercultural 
i un mitjà molt poderós per la construcció d’una 
pau justa i estable.

El curs proposa una visió crítica sobre les 
situacions de conflicte que es donen en l’escenari 
internacional, per reflexionar sobre la necessitat de 
visibilització de la societat civil com a subjecte 
de transformació de conflictes. Per això, volem 
fomentar la promoció de la cultura de pau i la 
prevenció de la violència en diferents contextos 
internacionals; la promoció dels drets humans 
i les llibertats individuals; així com l’impuls a la 
governabilitat i al teixit social com a fonaments 
d’un desenvolupament social i econòmic, equitatiu 
i sostenible que incideixi en la redistribució de la 
riquesa i la justícia social.

El curs focalitza tant en l’aprenentatge d’eines 
teòriques com pràctiques. La primera part se 
centrarà en les accions noviolentes en l’àmbit 
internacional. La segona, en donar eines pràctiques 
d’anàlisi crític constructiu, sobre la mediació, 
noves tecnologies d’informació i comunicació i 
la participació activa. 

Aquest curs està especialment adreçat a persones 
joves implicades en l’associacionisme, la 
cooperació i el voluntariat, que vulguin aprofundir 
en el concepte de manera crítica i activa. 
Així, s’aprofiten les alternatives viables de pau per 
afavorir la construcció d’una ciutadania universal 
que pugui incidir en les relacions internacionals 
des de les oportunitats locals. A més, el curs forma 
part de l’itinerari per als i les joves en educació 
per la pau. Per això, hi haurà altres activitats 
com a continuació del programa de formació i 
apoderament. 
Segueix-nos a www.sci-cat.org!

Conflictologia
Introducció

Eines pràctiques per a 

sci-cat@ServeiCivilCat a la conflictivitat
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què fem a l’SCI?___ per què un curs de conflictologia?___

què ofereix el curs?___

a qui va dirigit?___on som?___

c. Carme 95, baixos 2a, 08001 Barcelona
(metro Sant Antoni, Liceu o Paral·lel. Bicing al davant)



Dilluns 21 de maig
16.50h-17h__ Acreditació 

17h-17.10h__ Introducció 

17.10h-19h__ Estat del món
Josep Maria Royo Aspa. Escola de Cultura de Pau 
de la UAB 
Per poder tenir una visió critica global, és important 
tenir informació bàsica sobre els canvis de polítiques 
en l’àmbit internacional.

19h-19.15h__ Pausa 

19.15h-21h__ Aplicació internacional dels Drets 
Humans i del Dret Internacional Humanitari
David Bondia, Professor Titular de Dret 
Internacional Públic de la Universitat de 
Barcelona i director de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya (IDHC) 
S’abordarà la necessitat de conèixer i fomentar el 
respecte dels drets humans i del dret internacional 
humanitari en l’àmbit internacional. També es 
treballaran els reptes, les vulneracions i els drets com 
a eines per a la construcció de la pau.

Dimarts 22 de maig
18h-20.30h__ Educació per la pau. Eines d’anàlisi 
dels conflictes 
Carla Pedragosa, Grup d’Educació per la Pau de 
l’Escola de Cultura de Pau de la UAB
Es debatrà sobre la delimitació conceptual relacionada 
amb l’educació per la pau i la transformació 
dels  conflictes (pau, conflicte, violència i tipus de 
violència, anàlisi, negociació, mediació, etc.).També es 
presentaran diferents models i eines de referència, per 
saber perquè serveix i com es fa l’anàlisi d’un conflicte 
(piràmide d’actors, mapa de relacions entre actors, 
iceberg i arbre amb causes i efectes).

Divendres 25 de maig
18h-21h: Anàlisi i reflexió (d’allò individual a allò 
col·lectiu) i Crítica i participació (d’allò col·lectiu a 
allò comunitari). 
María del Rosario Vásquez Sepúlveda. Projecte 
“Desde el sur: Construyendo paz y tejido social” 
De la teoria a la pràctica: construint entre tots i totes 
una caixa d’eines.

Dimarts 29 de maig
18h-19h__ Noves tecnologies i nous tipus de 
conflictes 
Ramón Bartomeus. Director de Recursos de 
Iwith.org
Es debatrà sobre com potenciar les  tecnologies   
de la informació  i  la comunicació   com a eina de 
solidaritat  i  millora  de la societat. També sobre 
els nous conflictes interpersonals i professionals 
relacionats amb aquesta, així com de les eines per a la 
seva gestió constructiva.

19h-20h__ Noves tecnologies  i eines de treball 
per la solidaritat, cooperació, pau, drets humans 
i inclusió.
Laura Sancho Torné. Canal Solidari, Fundació 
Hazloposible
Es debatrà sobre les tecnologies de la informació i  la 
comunicació  utilitzades com a eina de 
solidaritat  i  millora  de la societat en temes de 
solidaritat, cooperació, pau, drets humans i inclusió.

20h-20.10h__ Pausa 

20.10h-21h__ Noves tecnologies  i educació per la 
pau, pel desenvolupament i la interculturalitat
Mariano Matamoros. EduAlter
Es debatrà sobre les tecnologies  de la informació i la 
comunicació  utilitzades en l’educació per la pau, pel 
desenvolupament i la interculturalitat per promoure 
una educació transformadora.

Per a més informació: 
www.sci-cat.org 
formacio@sci-cat.org


