
Inscripcions fins al 8 d’abril



16.00-17.00 Estat del món
Ponent: Raül Romeva, Eurodiputat del Parlament
Europeu, Iniciativa per Catalunya Verds

• Dels atemptats del 11-S a l’actualitat
• L’efecte de la guerra preventiva
• Ideologies i doctrines de la guerra
• L’armamentisme i l’economia de guerra
• Perspectives i reptes per la pau

17.30 – 18.30  Aplicacions del Dret
internacional dels drets humans i del
Dret internacional humanitari
Ponent: David Bondia, Prof. Titular Dret Internacional
Public i director IDHC

• Vulneracions dels drets humans (DDHH) i dels
drets internacionals humanitaris (DIH)

• Nous reptes en matèria de DDHH i de DIH
• Refugiats i desplaçats
• Els DDHH i els DIH com a eines per a construcció

de la pau

19.00 - 20.30 Nous i vells conflictes a la
Mediterrània
Ponent: Eduard Soler, Coordinador del Programa
Mediterrània i Orient Mitjà.

• Conflictes regionals, congelats, latents o oberts
• Conflictes interns, lluites entre fraccions i noves
formes de conflictivitat social

• Noves amenaces (seguretat alimentària, canvi
climàtic, pandèmies)

• Els actors internacionals (EE.UU., UE, Xina, India)
i la seguretat (o la inseguretat) a la Mediterrània

16.00-18.00 Claus dels conflictes  actuals
Ponent: Patricia García Amado, Programa de Conflictes
i Construcció de Pau, Investigadora de la Escola de
Cultura de Pau

• Patrons de la conflictivitat al segle XXI: causes,
conseqüències per la població civil, actors, dimensió
interna i internacionalitzada.

• Radiografia dels conflictes armats a l’any 2008

18.30 - 20.30 Educació per la pau
Ponent: Elisa O'mneil i la Carla Pedragosa,

Programa d’ Educació per la Pau, Escola de Cultura
de Pau

• Idees basiques: Violencia (tipus); Pau (concepte
pau positiva); Conflicte (parts del conflicte, actituds
davant el conflite i persona-proces-problema)
• Transformació de conflictes: Prevenció (habilitats
a treballar); Anàlisi i Negociació / Mediació

9:30-11:00 Actors d’ acció noviolenta i
transformació dels conflictes
Ponent: Sandra Salcedo, membre del Consell
Internacional de Governabilitat del NP, Perú.
Nonviolent Peaceforce

• Presentació La professionalització dels treballadors
per la pau que participen en missions (Serveis
Civils de Pau); Experiències de NP al terrenyi
(40 min.); Dinàmica participativa (20 min.); Espais
obert per  preguntes (20 min.)

11.30-12:30 Prevenció  de la violència i
protecció dels civils
Ponent: Simonetta Costanzo Pittaluga, membre del
Comitè Executiu del Consell Internacional de
Governabilitat del NP, Espanya. Nonviolent Peaceforce

• Presentació Prevenció de la violència; Protecció
dels civils; Intervenció noviolenta com a  tercera
part (30 min); Presentació del cas: Cossos Civils
de Pau: NP a Sri Lanka i Filipines. (10 min); Espai
obert per preguntes (20 min)

15:30-16:30: Acompanyament de la
societat civil
Ponents: Martí  Olivella, Director de NOVA. Centre
per la Innovació Social

• Presentació Acció Noviolenta a l’ Orient Mitjà;
Catalunya a l’ Orient Mitjà (10 min); Presentació
casos: Palestina-Israel (15 min), Irak (15 min);
Espai obert per preguntes (20 min)

17:30-20:00:
Taula redona “Alternatives de participació civil
a nivell local i internacional ”
Participants: Nonviolent Peaceforce, NOVA, SCI,
ACCD


