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o Amb la col·laboració:

El concepte clàssic de seguretat sempre s’ha asso-
ciat a la defensa i la protecció d’un territori: en 

el seu nom, s’han emprès guerres, conquestes i més 
militarització. Actualment,  i trobant-nos en un jove 
segle xxi dominat pel discurs del terror i la narrativa 
de l’amenaça permanent, aquesta seguretat militar 
s’ha presentat políticament com l’antídot perfecte. 
Però... on queda la seguretat de les persones?

Com s’ha demostrat, més armamentisme i més se-
guretat militar no impliquen més seguretat per a les 
persones, al contrari. Per això, durant aquesta edició 
del Curs d’Estiu parlarem d’un nou concepte alterna-
tiu de seguretat que situa les persones com a centre 
focal: la seguretat humana. Des d’aquesta nova sig-
nificació, la seguretat es desplaça cap a una lògica 
estretament lligada al desenvolupament humà i a la 
qualitat de vida de les persones d’una forma transver-
sal. Ens endinsarem en les polítiques de seguretat ba-
sades en la cultura de pau i la seguretat humana que 
operen actualment, tant a nivell global com regional 
o local. De la mà d’experts i activistes, n’analitzarem 
el seu grau d’implementació a diferents escenaris, 
que inclouen l’estudi de casos del Nord Global i del 
Sud Global, com també regions amb estabilitat po-
lítica i zones en tensió o conflicte. Veurem les noves 
dinàmiques que genera, els reptes que planteja i la 
seva dialèctica i coexistència amb el terme clàssic de 
seguretat.

En resum, en aquesta edició, titulada «Una altra segu-
retat és possible: seguretat humana versus (in)segu-
retat militar», intentarem desmuntar la fal·làcia que 
amaga la tradicional equació «més militarització = 
més seguretat” per a explorar les possibilitats reals i 
fàctiques que ofereix la seguretat humana. 
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 Dijous 5 juliol INAUGURACIÓ

19.00 h Inauguració Institucional
 
19.30 h Conferència inaugural
 John Paul Lederach. Professor de Construcció de Pau 

a la Universitat de Notre Dame d’Indiana, Estats Units

 Divendres 6 juliol  POLÍTIQUES DE SEGURETAT  
 BASADES EN LA CULTURA DE PAU

MATÍ
10.00 h Regles de la guerra, regles de la pau: el cas dels 

EUA, de la guerra civil a la Primera Guerra Mundial
 Josep M. Fradera. Catedràtic d’Història 

Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra,  
Investigador de la Institució Catalana de Recerca i 
 Estudis Avançats

11.30 h Economia no-violenta
 Jorge Guardiola. Professor del departament 

d’Economia Aplicada i membre del Instituto de la Paz  
y los Conflictos de la Universitat de Granada

TARDA
16.30 h La Seguretat Humana a l’agenda internacional:  

és una prioritat? 
 Javier Jiménez Olmos. Coronel retirat de l’Exèrcit  

de l’Aire i Doctor en Pau i Seguretat Internacional 

17.30 h Seguretat des d’una altra perspectiva:  
polítiques de la cura 

 Yayo Herrero López. Antropòloga ecofeminista  
i Directora de Fundación Hogar del Empleado 
 

 Dissabte 7 juliol  POLÍTIQUES LOCALS PER LA PAU

MATÍ
9.30 h La responsabilitat de protegir: de la norma a la seva 

instrumentalització política
 José Angel Ruiz Jiménez. Professor del departament 

d’Història Contemporània i membre del Instituto de la 
Paz y los Conflictos de la Universitat de Granada

11.30 h La utopia es conquereix
 Juan Manuel Sánchez Gordillo. Alcalde  

de Marinaleda

12.30 h Polítiques locals de prevenció de violència racista
 Alba Cuevas Barba. Directora de SOS Racisme 

Catalunya

TARDA
16.30 h Polítiques locals contra l’exclusió social  

i l’eradicació de la pobresa
 Albert Sales Campos. Assessor de l’Ajuntament de 

Barcelona i professor del departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

17.30 h Barris violents i barris segurs: convivència  
i seguretat a les ciutats

 Itziar González Virós. Arquitecta, activista  
i impulsora de km-ZERO

 Daniela Idrovo Alvarado. Arquitecta, doctora en 
gestió i valorització urbana i arquitectònica

 Diumenge 8 juliol  DELS MINISTERIS DE DEFENSA  
 ALS MINISTERIS DE LA PAU

MATÍ
9.30 h Pau i seguretat. Un concepte de pau centrat  

en les persones 
Julio Rodríguez Fernández. Excap de l’Estat Major  
de la Defensa, Secretari General de Podemos Madrid

11.30 h Cap a la militarització global de les fronteres  
i la securitització de la immigració

 Ainhoa Ruiz Benedicto. Doctoranda en militarització 
de fronteres per la Universitat Jaume I i investigadora del 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau

12.30 h Polítiques de conversió de la indústria militar
 Pere Ortega Grasa. President del Centre Delàs d’Estudis 

per la Pau

TARDA
16.30 h Ser un estat no vol dir fer la guerra: neutralitat, 

països sense armes i polítiques de pau
 Christophe Barbey. Coordinador del Participative 

Institute for the Progress of Peace, Representant a 
l’ONU del Center For Global NonKilling 

17.30 h La paradoxa d’una societat segura i terroritzada
 Joan Manuel del Pozo Álvarez. Filòsof i Síndic de la 

Universitat de Girona

 Dilluns 9 juliol  POLÍTIQUES GLOBALS DE PAU

MATÍ
9.30 h És possible un cos de seguretat sense violència? 
 Amadeu Recasens i Brunet. Cap de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona

11.30 h Multilateralisme democràtic i un nou concepte  
de seguretat 

 Federico Mayor Zaragoza. President de la Fundació 
Cultura de Paz

12.30 h El “xoc de civilitzacions” 25 anys després:  
la conjura dels populismes i la islamofòbia 

 Lurdes Vidal i Bertran. Directora de l’Àrea del  
Món Àrab i Mediterrani de l’Institut Europeu  
de la Mediterrània

TARDA
16.30 h El desarmament com a repte del militarisme:  

la importància d’una investigació independent
 Aude Fleurant. Directora del Programa d’Armament 

i Despesa Militar al Stockholm International Peace 
Research Institute

17.30 h Com desconstruir la “construcció de l’enemic” que 
justifica les polítiques d’agressió contra l’altre?

 José M. Perceval Verde. Historiador i professor de 
la Facultat de Ciències de la Comunicació de l’UAB, 
membre de la Unipau

 Dimarts 10 juliol  INICIATIVES DE LA SOCIETAT  
 CIVIL EN ESCENARIS  
 DE CONFLICTE ARMAT

MATÍ
9.30 h Protecció. Acompanyament internacional  

a defensors i defensores dels drets humans  
 Alberto Guerrero. Coordinador de Brigades 

Internacionals de Pau de Catalunya

11.30 h Iniciatives de noviolència
 Pepe Beunza. Objector de consciència, vocal del 

Consell Assessor de Novact-Institut Internacional  
per l’Acció Noviolenta

12.30 h El moviment de les Dones de Negre:  
Israel en el feminisme i la lluita per la pau

 Lily Traubmann. Feminista i activista per la pau

TARDA
16.30 h L’humor i l’art en situacions de conflicte  

i post-conflicte
 Koldo G. Vío Domínguez. Director de teatre, 

educador social i clown 

17.30 h Comunitats de Pau de Colòmbia
 Danilo Rueda. Coordinador Nacional de la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz

 Dimecres 11 juliol  CLAUSURA I CONCLUSIONS 

9.30 h Una seguretat per a les persones,  
els pobles i el planeta

 Arcadi Oliveres. President de la Universitat 
Internacional de la Pau

11.30 h Conclusions
 Amb José Ángel Ruiz Jiménez
 Klownclusions
 Amb Koldo G. Vío Domínguez


