Apunta’t també, fins al 30 d’abril :

- Del 17 al 20 maig de 2010: Gira de presentació
d’experiències de construcció de pau per part
d’entitats juvenils palestines i libaneses que tindrà
lloc a diferents entitats juvenils de Catalunya
(Manresa, Girona, Lleida, Tarragona).
- 21 de maig de 2010: Trobada internacional
de joves per la pau (Barcelona)

El curs proposa una visió crítica sobre les
situacions de conflicte que es donen a 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 també 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
focalitzarà en les accions noviolentes en l’àmbit
internacional, amb especial atenció als conflictes
de Palestina i Líban. La segona part dóna eines
pràctiques per treballar sobre casos concrets; és
a dir, eines pràctiques de mediació, control de la
informació i rumors, i anàlisi de la base social
(grassroots).

Amb el suport de:

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 l’àmbit de 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 empoderament: com la gira
d’intercanvi d’experiències de pau o la trobada
internacional de joves, ambdues al mes de maig.

Curs de conflictologia:
Introducció a la
conflictivitat del s. XXI
Eines pràctiques per a
a l’anàlisi de conflictes

19.10-21.00: Experiències en transformació

Preu: 60 € (40 € per socis/es)
Inscripcions a: formacio@sci-cat.org,
o a 934417079 (fins al 20 d’abril)
S’entregarà un certificat d’assistència a aquelles
persones que hagin assistit com a mínim al 80%
de les sessions.

Dilluns, 26 d’abril

15.45-16.00: Acreditació
16.00-17.00: Estat del món
Pere Ortega, Investigador del Centre d’Estudis
per la Pau J. M. Delàs (Justícia i Pau)
Per poder tenir una visió critica global, és important
tenir informació bàsica sobre els canvis de polítiques
en l’àmbit internacional dels últims onze anys:
guerra preventiva, ideologia i doctrina de la guerra,
armamentisme i economia de la guerra, moviments
noviolents alternatius, etc.
17.10-19.00: Educació per la pau
Grup d’Educació per la pau. Escola de Cultura
de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)

del conflicte i alternatives de participació
civil al Líban
Jordi Garrell, Assemblea Catalana per la Pau

Es farà una curta presentació de diferent punts de
vista sobre les arrels del conflicte, les diferents
experiències en transformació del conflicte, i les
alternatives de participació civil al Líban.
Lloc:
Confederació d’ONG de Pau,
Drets Humans i Desenvolupament
Tàpies, 1-3 Barcelona

16.30-18.30: Eines pràctiques: anàlisi de la
Dimarts, 27 d’abril

16.00-17.00: Eines d’anàlisi dels conflictes
Cécile Barbeito Thonon, Programa d'Educació
per la Pau. Escola de Cultura de Pau(Universitat
Autònoma de Barcelona)

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.)

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). Aquests paràmetres es vincularan amb
conceptes sobre les pràctiques noviolentes
alternatives que existeixen en l’actualitat.

19.10-21.00: Aplicació internacional dels Drets

17.10-19.00: Experiències en transformació

Públic de la Universitat de Barcelona

del conflicte i alternatives de participació
civil a Palestina
Martí Olivella, Director de Nova, Centre per a

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.

Es farà una curta presentació de diferent punts de
vista sobre les arrels del conflicte, les experiències
en transformació del conflicte, i les alternatives
de participació civil a Palestina.

Humans i del Dret Internacional Humanitari.
David Bondia, professor de Dret Internacional

Dimecres, 28 d’abril

la Innovació Social

base social (grassroots) I
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

18.30-21.00: Eines pràctiques: anàlisi de la
base social (grassroots) II
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

Dijous 29, d’abril

16.30-18.30: Eines pràctiques : control de la
informació i rumors I
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

18.30-21.00: Eines pràctiques : control de la
informació i rumors II
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

Divendres, 30 d’abril

16.30-18.30: Eines pràctiques : Mediació I
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

18.30-21.00: Eines pràctiques : Mediació II
María del Rosario Vásquez Sepúlveda

