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campusperlapau.uoc.edu
És el portal de la pau. Hi trobaràs un 
munt d’informació relacionada amb 
els cursos de l’Escola de Cooperació, 
notícies i articles, entrevistes a experts, 
recursos audiovisuals i enllaços, 
publicacions digitals com la revista 
EcoUniversitat, el KIOSC, l’Ecobotiga 
solidària i molt més!

resoluciodeconflictes.com
Un web en català per als professionals 
de la resolució i transformació de 
conflictes. Recull tot tipus de materials 
de formació, notícies i un fòrum de 
conflictologia.

journal-of-conflictology.uoc.edu
Subscriu-te a la revista digital semes-
tral en anglès que parla d’estudis de 
pau, conflictologia, no-violència, gestió 
de crisis, mediació i sistemes alterna-
tius de justícia. 

Si vols saber més de nosaltres 
o rebre el nostre butlletí de notícies, 
ens trobaràs a cooperacio@uoc.edu.

Visita els nostres webs

Els orígens del 
Campus per la Pau 

Eduard Vinyamata
Director de Campus per la Pau / Escola de Cooperació / CREC-IN3

El Campus per la Pau de la UOC va néixer amb la Guerra del Golf. 
El rector Gabriel Ferraté m’encomanà crear una unitat estratègica 
similar a la que tenen altres universitats com la UB Solidària, 
l’Autònoma Solidària, la UPF Cooperació, etc., i me’n nomenà 
delegat. Es determinà que el nom complet fos “Campus per la Pau, la 
Solidaritat, la Cooperació, els Drets Humans, la Sostenibilitat  
i l’Alfabetització”.

Durant més de deu anys hem desenvolupat i mantenim 
programes formatius dins d’aquests àmbits, sovint en estreta 
col·laboració amb ONG com, entre d’altres, Creu Roja, Amnistia 
Internacional, Enginyers sense Fronteres, l’Agència Catalana de 
Cooperació. Nosaltres facilitem la tecnologia educativa, la qualitat 
docent, la gestió i la plataforma virtual, i les ONG, els continguts  
i la direcció acadèmica.

També hem organitzat congressos i jornades, publicat llibres 
i quaderns digitals, creat dos webs i potenciat la recerca. A més, 
formem part de xarxes internacionals com Association for Conflict 
Resolution i la CUEMYC en l’àmbit de la conflictologia, el DARE  
en l’àmbit dels drets humans, som consultors de Nacions Unides 
per al medi ambient i participem en les xarxes universitàries de 
cooperació en el desenvolupament a escala espanyola i europea.

Els nostres programes formatius s’han vinculat a centres  
de recerca i institucions com per exemple UNITAR; a universitats 
com la Universitat de Georgetown, la Universitat de Niça o la René 
Descartes; i a ONG com Moviment per la Pau, el Desarmament  
i la Llibertat o SETEM.

La concepció del Campus per la Pau, l’Escola de Cooperació i  
el CREC ha esdevingut una iniciativa original i convençuda (com 
ho estaven els dos primers rectors de la UOC) que les universitats 
tenim un deure ètic amb la societat, i això ens porta a posar els 
coneixements científics i tecnològics com a solució dels problemes 
socials i humanitaris, i a promocionar els drets humans, la 
sostenibilitat i la pau.



Única titulació per al màster  
de Conflictologia
El màster de Conflictologia passarà a ser  
una única titulació en el curs 2013-2014,  
que substituirà les dues existents. L’Escola de 
Cooperació va adaptar el programa a les noves 
directrius de l’Institut Internacional de Postgrau 
(IIP) perquè el disseny i l’estructura siguin més 
viables i útils per als estudiants. 

Conflictology a les Nacions 
Unides
Un acord signat l’any 2013 entre UNITAR  
i l’Escola de Cooperació permetrà que una 
seixantena de treballadors de les Nacions 
Unides cursin el màster Conflictology per  
a rebre formació en resolució de conflictes 
mentre no estiguin en missió de pau. 
unitar.org

Resolució de conflictes  
en línia a Irlanda 
Universal Learning System i Ex-prisoners 
Assistance Committee d’Irlanda del Nord es 
van unir amb la UOC per a formar en línia en la 
transformació i la gestió pacífica dels conflictes a 
expresoners de l’Exèrcit Republicà Irlandès (IRA).
expac.ie  /  ulsystems.com

Curs d’estiu de l’Escola  
de Cooperació 
Per primera vegada, es va oferir un curs durant  
el mes de juliol a la Universitat Virtual d’Estiu  
de la UOC. Xavier Pastor, professor de l’Escola, 
va impartir el curs Principis de conflictologia: 
aprèn a resoldre conflictes, un programa  
virtual per aprendre les bases de la gestió  
i transformació de conflictes.

Postgrau de Seguretat humana 
Amb col·laboració de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, la UOC va engegar el 
postgrau Seguretat humana, un programa 
orientat a l’acció policial i militar per substituir 
l’ús de la força pel coneixement científic  
i tecnològic del conflicte i la violència.

L’Escola de Cooperació en xifres
El curs 2012-2013 es van posar en 
marxa 55 programes: 8 màsters,  
13 postgraus, 20 especialitzacions  
i 13 cursos propis i en col·laboració 
amb altres entitats.

Conflictologia

Màster
•	Conflictologia. Especialitat en conflictes 

armats i gestió de crisis
•	Conflictologia. Especialitat en mediació 

familiar i educativa
•	Conflictologia

Diploma de postgrau 
•	Mediació familiar
•	Resolució de conflictes socials i polítics
•	Resolució de conflictes armats i gestió de 

crisis
•	Gestió de conflictes educatius
•	Armed Conflicts and Crisis Management
•	Societal and Business Conflicts

Especialització
•	Conflictes educatius
•	Conflictes armats i gestió de crisis
•	Conflictes familiars i personals
•	Conflictes socials i polítics
•	Workplace and Commercial Conflicts

Mòdul
•	 Introducció a la conflictologia

Acció humanitària (UOC-Creu Roja)

Màster
•	Cooperació internacional al 

desenvolupament i acció humanitària

Diploma de postgrau
•	Cooperació internacional al 

desenvolupament 
•	Acció humanitària

Especialització
•	Tècnic en gestió de projectes de 

desenvolupament
•	Tècnic en acció humanitària
•	Tècnic en projectes de cooperació 

internacional al desenvolupament
•	Técnic en intervenció humanitària

Gestió d’entitats no lucratives  
(UOC-Creu Roja)

Màster
•	Direcció i gestió d’entitats no lucratives

Diploma de postgrau
•	Gestió i administració d’entitats no 

lucratives
•	Direcció i planificació d’entitats no lucratives

Especialització
•	Direcció estratègica d’entitats no lucratives
•	Gestió economicofinancera d’entitats  

no lucratives
•	Gestió de RRHH d’entitats no lucratives
•	Planificació i sistemes de qualitat d’entitats 

no lucratives

Dependència (UOC-Creu Roja)

Màster
•	Gestió en xarxa i recursos per a persones 

dependents
•	Gestió dels recursos i serveis destinats a 

persones amb dependència

Especialització
•	Especialista en gestió de recursos i qualitat
•	Especialista en recursos per a cuidadors no 

professionals

Dret internacional humanitari  
(UOC-Creu Roja)

Màster
•	Dret internacional humanitari i justícia penal 

internacional

Postgrau
•	Dret internacional humanitari
•	 Justícia penal internacional

Especialització
•	Protecció jurídica de les víctimes dels 

conflictes armats
•	Dret penal internacional
•	Tribunal Penal Internacional

Sostenibilitat (UOC-Gaia Education)

Diploma de postgrau
•	Disseny per a la sostenibilitat

Especialització
•	La dimensió econòmica i social del disseny 

sostenible

Especialització
•	Ecodisseny i pensament sistemàtic

Oferta 2012-2013 
de màsters, postgraus 
i especialitzacions



Referent solidari 
de la UOC

Nascut amb l’esperit de ser la universitat solidària, el Campus 
per la Pau ha recorregut un camí llarg i productiu fins a 
arribar on és ara. La institució ha treballat amb més d’una 
vintena d’entitats, ONG i organismes estatals i internacionals; 
ha ofert fins a 90 programes educatius especialitzats; han 
passat per les seves aules uns 15.000 estudiants; ha impulsat 
la recerca i les publicacions científiques, ha participat 
activament en totes aquelles accions en favor de la pau, els 
drets humans, la cooperació i la sostenibilitat, i ha rebut el 
reconeixement internacional en l’àmbit de la conflictologia. 

Durant aquest període, el Campus per la Pau ha col·laborat 
amb un gran ventall d’entitats estatals i internacionals. Ha 
contribuït als processos de pau mitjançant convenis per 
oferir el programa Conflictology a expresoners de l’IRA i a 
treballadors de les Nacions Unides. Ha activat un programa 
de reducció de la conflictivitat a les aules a l’Estat de Mèxic. 
Ha impulsat accions solidàries com la capacitació digital de 
professors universitaris d’Haití. Ha defensat els drets humans 
adherint-se a campanyes contra la desnutrició infantil, com 
la d’UNICEF. Ha vetllat per la sostenibilitat del planeta oferint 
formació en agroecologia i publicant un llibre digital sobre 
sostenibilitat energètica. Ha promogut els valors de l’esport 
amb el màster de la Càtedra UNESCO-FFCB-UOC. Ha fomentat 
l’ús de les TIC en l’àmbit de la cooperació gràcies al conveni 
amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  
i amb SETEM. Ha desenvolupat programes de recerca en con- 
flictologia dins del Centre de Recerca i Estudis sobre 
Conflictologia de la UOC (CREC-IN3) i ha celebrat el V Congrés 
Internacional de Conflictologia.

MISSIÓ I OBJECTIUS

El Campus per la Pau  
és membre de les següents 
xarxes internacionals:

United Nations Framework 
Convention on Climate Change

Societat Internacional de 
Conflictologia (SIC)

Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP)

International Task Force on Teachers 
for EFA

International Peace Bureau (IPB)

Mediate.com

Association Sport et Citoyenneté

Peace and Collaborative 
Development Network (PCDN)

CICODE

Observatori CUD

Conferència d’universitats per 
l’estudi de la mediació i els conflictes 
(CUEMYC)

International Society for Research  
on Agression (ISRA)

Democracy and Human Rights 
Education in Europe (DARE)

ISSA-AISS 

Association for Conflict Resolution 
(ACR)

cursos màsters estudiants consultors



Màster UNESCO-FFCB-
UOC: Esport per ajudar 
els altres
Amb un total de 22 matriculats, el 6 de novembre del 2012 va 
arrencar el màster Esport com a eina per a la coexistència social 
i la resolució de conflictes, dins del programa de la Càtedra 
UNESCO-FFCB-UOC tant en la versió en castellà com en anglès. 
Experts i esportistes professionals reconeguts van explicar 
les seves vivències, transmetent els valors esportius entre 
col·lectius amb risc d’exclusió social i fomentant la igualtat  
i la convivència pacífica mitjançant la pràctica esportiva. 

Als seminaris virtuals introductoris, hi van participar, entre 
d’altres, el motorista de ral·lis i campió d’Espanya l’any 1999, 
Isidre Esteve; la nedadora olímpica de natació sincronitzada 
Ona Carbonell; el pilot de skeleton Ander Mirambell; l’atleta 
suís Cédric Nabe; l’entrenador de karate Danny Hakim, o el 
director de la Masia del FC Barcelona, Carles Folguera. Els 
col·laboradors van presentar els projectes que promouen per 
millorar les condicions de vida de grups de joves, de dones  
o de nens amb vulnerabilitat social.

Oferta 2012-2013 de cursos propis del Campus  
per la Pau amb altres entitats
Formació de formadors

Cooperació descentralitzada

Disarmament for Development (ang.)

Disseny per a la sostenibilitat

Prevenció i protecció contra l’explotació 
sexual infantil

Formació de consultors

Distribució i promoció de productes ecològics

Social Media Manager per a la  
transformació social

Màster Càtedra UNESCO - FFCB - UOC (cast.)

Màster Càtedra UNESCO - FFCB - UOC (ang.)

Conflictivitat educativa

Acció per a la pau

Acció per a la pau (30)

Formation du formateurs (20)

FORMACIÓ – CURSOS ESPECIALITZATS

Curs per establir la cultura  
de pau a Mèxic
El Campus per la Pau va formar en resolució  
de conflictes escolars a 40 directius, docents  
i mediadors mexicans en un curs semipresencial 
d’especialització internacional. El projecte va 
ser possible gràcies a la col·laboració entre la 
universitat i la Secretaria d’Educació de l’Estat 
de Mèxic. 

Comunicació 2.0  
per al canvi social 
La necessitat creixent dels moviments socials, 
les ONG i les entitats del tercer sector de 
generar canvis socials mitjançant estratègies 
comunicatives 2.0 va fer que el Campus per la 
Pau i SETEM Catalunya llancessin el curs en línia 
Social Media Manager per a la transformació 
social. L’èxit del programa virtual, amb 28 
alumnes matriculats, fa plantejar una segona 
edició el curs 2013-2014. setem.org

Distribució i promoció 
d’aliments ecològics 
El Campus per la Pau va oferir a finals de 
novembre del 2012 un programa formatiu en 
línia de 10 crèdits per a ensenyar els entrellats 
de la distribució i la promoció dels productes 
provinents del conreu ecològic i de proximitat.

Acció per a la pau amb el MPDL 
El Moviment per la Pau-MPDL, en col·laboració 
amb el Campus per la Pau, va dur a terme, d’abril 
a juny del 2013, el nou programa de formació 
Acció per a la pau. Estratègies i bones pràctiques 
educatives, que facilita als educadors eines per 
a la transformació pacífica i no violenta dels 
conflictes en les comunitats educatives.
mpdl.org



V Congrés Internacional 
de Conflictologia

Per cinquena vegada, el Campus per la Pau va organitzar 
el Congrés Internacional de Conflictologia a la ciutat de 
Barcelona, els dies 26 i 28 de setembre del 2012. Aquesta cita 
s’ha convertit en el punt de trobada imprescindible per als 
experts, analistes, professionals i investigadors de la resolució 
de conflictes i de la pau. 

A diferència d’altres edicions, les jornades es van plantejar 
com un lloc de debat i de gestació de projectes, dissenyat per 
treballar sobre diferents aspectes de la conflictologia d’una 
manera més pràctica i viva. El programa, obert a moltes 
disciplines (des de l’educació per la pau, a la neurociència i la 
psicologia) va incloure tres sessions dedicades a l’esport i  
la convivència pacífica, als conflictes en les organitzacions  
i a la seguretat humana. 

Més de 200 persones, procedents de diversos indrets del 
món, es van aplegar al CosmoCaixa per seguir la ponència 
del periodista Miquel Calçada sobre els conflictes crònics a 
Haití, Albània, Israel-Palestina o Algèria; la xerrada de Lluís 
Font, director de polítiques educatives del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; el discurs de 
Rafael Grasa, president de l’Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP), o la conferència de Christoph Spreng d’Initiatives of 
Change International sobre el diàleg social, entre d’altres. 

congresconflictologia.uoc.edu

ACTIVITATS

Cicle de tallers de resolució  
de conflictes
Amb gran èxit d’assistència, l’Escola de 
Cooperació va estrenar el cicle de tallers 
Eines Quotidianes per a la Resolució de 
Conflictes. Al llarg del juny del 2013, les tres 
sessions van reunir 210 persones a la llibreria 
Excellence de Barcelona. El membre de Gossos 
i musicoterapeuta Natxo Tarrés, l’especialista 
en jocs Oriol Ripoll i la coach Sílvia Pallerola 
van presentar estratègies per solucionar els 
problemes del dia a dia. El cicle tindrà continuïtat 
a la tardor del 2013.

Presentació de les  
novetats editorials 
Els mesos d’abril, maig i juliol del 2013, el 
Campus per la Pau va promoure diferents actes 
per presentar les últimes edicions: Seguridad 
humana, una obra col·lectiva editada per 
Tirant lo Blanch; Justícia ciutadana. Per una 
nova justícia catalana, una publicació digital 
d’EdiUOC, presentat pel conseller de Justícia 
de la Generalitat, Germà Gordó, i el magistrat 
Santiago Vidal a l’Ateneu Barcelonès; i el llibre 
digital Energia i medi ambient. Gestió, tecnologia i 
conflictes en un món que s’escalfa.
#UOCjusticia / editorialuoc.cat

Adhesions a campanyes
En el curs 2012-2013 el Campus per la Pau es 
va unir a la campanya Cumpledías d’UNICEF 
per sensibilitzar sobre la desnutrició infantil 
al planeta. També va donar suport al Desafío 
Mogena 2013, un torneig estatal de judo per 
lluitar contra l’esclerosi lateral amiotròfica. 
cumpledias.com
facebook.com/DesafioMogena2013



Programes educatius 
de cooperació 
internacional
Amb l’objectiu de compartir experiències, experteses 
i capacitats, l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i la UOC han impulsat un acord de 
col·laboració amb l’objectiu de millorar l’accés al coneixement 
a les entitats o institucions que treballen amb actors de la 
cooperació internacional catalana. 

Durant la signatura del conveni, el director de Cooperació 
en el Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Carles 
Llorens, va destacar que l’accés a l’educació “és imprescindible 
perquè les persones i la societat puguin desenvolupar-se i sortir 
de la pobresa”. Al seu torn, el rector de la UOC, Josep A. Planell, 
va subratllar el compromís de la Universitat amb la cooperació 
internacional per contribuir a reforçar les estructures 
públiques d’educació en els països en desenvolupament, 
promoure canvis estructurals que els facin progressar i 
assegurar-los un futur millor. 

El conveni inclou promoure l’ús de les tecnologies de la 
informació en l’àmbit de l’ensenyament superior i continu; 
organitzar cursos, seminaris, reunions i jornades per potenciar 
la formació i la recerca; millorar la formació reglada i la 
contínua, i també el desenvolupament d’estudis i treballs 
de recerca en temes de cooperació; fomentar l’intercanvi 
d’experiències i de coneixements; col·laborar en matèria 
formativa i assistència tècnica en l’àmbit de la cooperació 
al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al 
desenvolupament.

www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

PROJECTES

Acord amb l’ACUP
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP) i el Campus per la Pau van signar un 
acord de col·laboració per tirar endavant un 
projecte solidari de Formació de formadors a 
Haití, que va tenir lloc en aquest curs 2012-2013. 
acup.cat

Donatius solidaris
El curs 2012-2013, un total de 5.961 alumnes de 
la UOC van fer una aportació econòmica en el 
moment de formalitzar la matrícula. Aquestes 
ajudes van servir al Campus per la Pau per a 
desenvolupar diversos projectes solidaris de 
formació. 

Voluntaris per la pau
Després de deu anys com a coordinador  
del voluntariat, Julià Vilar es va acomiadar 
del Campus per la Pau per poder gaudir d’un 
merescut descans. Neus Flores va agafar 
el relleu per donar continuïtat al pla de 
cibervoluntariat previst. 
facebook.com / campusxpau.uoc

Alumnes en pràctiques
Gràcies al conveni amb el Centre d’Estudis 
Pedraforca, el Campus per la Pau va incorporar 
quatre persones en pràctiques administratives 
no laborals durant la primera quinzena del 
mes d’abril del 2013. L’objectiu era ajudar-
les a finalitzar la seva formació i capacitació 
professional.  centropedraforca.com

Josep A. Planell i Carles Llorens durant  
la signatura de l’acord de col·laboració



Publicacions 
i recerca

Nova col·lecció  
de llibres digitals
El Campus per la Pau i EdiUOC van estrenar 
la col·lecció de llibres en format digital ePub, 
“Quaderns de l’Escola de Cooperació”, orientada 
a divulgar les últimes tendències i investigacions 
en matèria de drets humans, conflictologia, 
medi ambient i sostenibilitat, economia social 
i solidària, valors de l’esport, cooperació i 
ciutadania, entre d’altres. 

Els quatre primers títols de la nova 
col·lecció són Justícia ciutadana, un llibre 
coordinat per Elisabet Ferran; Energy and 
Environment: Management, Technology  
and Conflicts in a Warming World, en castellà  
i anglès, coordinat per Guadalupe Barajas; 
Conflictes i mediació mercantil, coordinat  
per Elisabet Guitart, i Els oficis dels 
conflictòlegs, coordinat per Xavier Pastor. 
editorialuoc.cat

El Journal of Conflictology  
a ISOC i a CARHUS Plus+
La revista digital Journal of Conflictology es va 
incloure a la base de dades bibliogràfiques ISOC, 
i també a la classificació CARHUS Plus+. Des 
de l’octubre del 2012 fins al juny del 2013 s’han 
editat 8 números que han rebut 5.823 visites, 
amb 4.191 usuaris i 584 subscriptors.
journal-of-conflictology.uoc.edu

Divulguem els millors  
projectes finals
L’Escola va reconèixer el millor treball final del 
màster de Gestió d’entitats no lucratives, que 
ofereix juntament amb la Creu Roja, publicant-lo  
al portal web del Campus per la Pau. Natxo 
Moralejo és l’autor de Nuevos usos de las 
herramientas 2.0 para una mejor comunicación  
de las entidades no lucrativas.

Vídeo dels millors estudiants
L’Escola de Cooperació va recollir en un vídeo 
l’experiència dels alumnes més destacats 
del curs 2012-2013. Santiago Sánchez i Jordi 
Montserrat van explicar què els ha aportat a les 
seves carreres professionals estudiar a la UOC.
tinyurl.com/nd5bx8s

El web creix en nombre  
de visites 
L’any 2011 el Campus per la Pau va estrenar 
noves seccions al web, amb continguts més 
dinàmics i més entrevistes. Un any després dels 
canvis, el portal s’ha consolidat quant a usuaris, 
amb un nombre de visitants creixent, que ja ha 
augmentat en un 47%.

CREC-IN3: Esports  
i resolució de conflictes
El Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia 
(CREC-IN3) va obrir una convocatòria per trobar 
candidats per formar part del grup d’investigació 
dedicat al camp dels esports i la resolució de 
conflictes.
tinyurl.com/peuekyg

Llibres del Campus  
per la Pau
Derechos humanos, nuevas realidades; El largo 
camino hacia la paz: Procesos e iniciativas de 
paz en Colombia y en Ecuador (EdiUOC y AECID); 
Vivir y convivir en paz (Editorial Graó); Seguridad 
humana y Pandillas y maras (Editorial Tirant lo 
Blanch); i la col·lecció “Quaderns de l’Escola de 
Cooperació” (EdiUOC).
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