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Programació curs de conflictologia: 
Introducció a la conflictivitat del s. XXI, Eines pràctiques per  

l’anàlisi de conflictes 
 
 

Dilluns, 21 de maig 
 
16.50-17.00 Acreditació  
 
17.00-17.10  Introducció  
 
17.10-19.00-: 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. 
 
19.00-19.15 pausa  
 
19.15-21.00: Aplicació internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional 
Humanitari 
David Bondia, Professor Titular de Derecho Internacional Público de la Universitat de 
Barcelona y director del 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 
 
18.00-20.30: 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 
 
18.00-21.00: Anàlisis i reflexió (de lo individual a lo col·lectiu) i Crítica i participació 
(de lo col·lectiu a lo comunitari) 
María del Rosario Vásquez Sepúlveda 
De la teoria a la pràctica: Construint entre tots i totes una caixa d’eines. 
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Dimarts, 29 de maig 
 

18.00-19.00 Noves tecnologies i nous tipus de conflictes  
Ramón Bartomeus. Director de Recursos de Iwith.org 
Es debatrà sobre la com potenciar les tecnologies  de la informació i la comunicació  com 
a eina de solidaritat i millora de la societat. També els nous conflictes interpersonal i 
professional relacionats i eines per la seva gestió constructiu. 
 
19:00-20.00 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. 
 
20.00-20:10 pausa  
 
20:10-21.00 Noves tecnologies  i educació per la pau, pel desenvolupament y 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 y la interculturalitat per promoure una 
educació transformadora. 
 


