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Difícilment podem separar aquests objectius i valors bàsics. Pau sense justícia social seria una guerra silenciosa.
Justícia social sense pau, una dictadura. Sense solidaritat i
cooperació, aïllament i negació de la realitat global. Qualsevol plantejament que ignori l’entorn natural del qual
depenem i en què vivim, no seria més que un error greu
que pagaríem molt car.
El Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya va néixer fa més d’una dècada per fer d’aquests
valors una manera de viure en pau, respectant els drets
humans, en simbiosi amb la natura i en solidaritat. I això
ho fem a través de l’educació virtual, facilitant formació
útil i pragmàtica, que doni respostes a problemes concrets de caràcter social i humanitari. Una educació que fa
ús de les tecnologies de la informació i comunicació i del
coneixement, i que s’alia amb altres universitats, ONG,
entitats i organitzacions governamentals i intergovernamentals d’arreu del món que comparteixen els mateixos
principis i objectius.
Conjuntament amb els nostres aliats oferim un ampli
catàleg de formació virtual que hem agrupat sota la denominació Escola Virtual de Cooperació. Es tracta d’un recull de
recursos, innovadors i necessaris, en diversos idiomes i sobre tots els àmbits del coneixement científic i tecnològic,
que posem a l’abast de tothom. Des de l’Àrea de Cooperació Humanitària, Pau i Sostenibilitat de l’Institut Internacional de Postgrau oferim programes de formació reglada
i extensió universitària que apleguen milers d’estudiants
de tots els continents.
El nostre creixement qualitatiu i quantitatiu és notable. Aquest any hem signat amb la Unesco i la Fundació
Futbol Club Barcelona la creació d’una càtedra d’Esport
com a eina per a la coexistència social i la resolució de
conflictes. Hem signat també convenis de cooperació amb
nous aliats, com és el cas de l’Organització Mundial del
Turisme, el programa Olympafrica, depenent del COI, o la
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), entre
molts d’altres. També hem iniciat la publicació de dues revistes digitals, Journal of Conflictology, una revista científica
internacional, i EcoUniversitat, una publicació de divulgació universitària. La primavera passada vam celebrar les
III Jornades d’EcoUniversitat, aquesta tardor tindrà lloc
el IV Congrés Internacional Conflictologia i Pau, i estem
preparant per al futur un congrés internacional sobre
cooperació i e-learning.
El repte consisteix a ser realment presents arreu del món.
Per fer tot això, ens calen aliats que estiguin tan convençuts com nosaltres que l’educació és una eina bàsica per
millorar el món, la convivència, el desenvolupament sostenible, el suport mutu i la llibertat. Per viure altrament.
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El club blaugrana i la UOC inicien
un màster orientat al treball per a
la coexistència social i la resolució
de conflictes

Càtedra UNESCO-FFCB-UOC de L’Esport
com a eina per a la coexistència social
i la resolució de conflictes
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Càtedra Unesco-FCB-UOC de l’Esport
com a eina per a la coexistència social
i la resolució de conflictes

Un gol per la pau
La Unesco, la Fundació Futbol Club Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s’han unit per crear conjuntament una nova càtedra de l’Esport com a eina per
a la coexistència social i la resolució de conflictes, una
iniciativa pionera tant en el món acadèmic com en el de
l’esport. La càtedra, que tindrà tres eixos d’actuació, la
formació, la recerca i la divulgació, posa en marxa el curs
2010-2011 un programa de màster que s’impartirà des de
l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC.
Aquest és el primer cop que el Barça s’alia amb una
universitat per dissenyar uns estudis. “La UOC i el Barça
coincidim a l’hora de repensar el món i a l’hora de fixarnos reptes”, va subratllar l’ara expresident blaugrana Joan
Laporta durant la presentació pública de la càtedra. Per la
rectora de la UOC, Imma Tubella, la posada en marxa dels
estudis “reforça el compromís solidari de Catalunya amb
el món i amb l’accés universal a la cultura i a l’educació”.
El màster vol explorar les possibilitats que genera l’esport com a instrument socialitzador i eina de formació
personal, de transmissió de valors i de cohesió social en
contextos d’especial conflictivitat sociopolítica o vulnerabilitat social. L’esport té un llenguatge universal i es
tracta d’utilitzar-lo com una via per resoldre problemes
de manera pacífica. “L’esport per si mateix no soluciona conflictes, però sí que pot formar part d’un conjunt
d’eines que juntes poden resoldre’ls”, explica Cati Gómez
Lecumberri, coordinadora pedagògica del màster i doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Dividit en una part teòrica i una de pràctica, el màster
s’estructura en dos postgraus, un de “Sociologia, pedagogia i drets humans”, i un altre de “Psicologia, geopolítica i drets humans”, d’una durada de 750 hores lectives
cadascun. En la primera edició, durant el curs 20102011, les matèries s’imparteixen en castellà i català,
però en la segona s’hi afegiran l’anglès i el francès, cosa
que ampliarà el ventall d’estudiants potencials, així com
el nombre de professors. Cada un dels postgraus té un
cost de 1.000 euros per a l’estudiant, que es destinarà a
cobrir les despeses, ja que cap de les tres institucions en
treu beneficis.

La UOC és el braç executor del projecte, que és fruit de
l’acord que van firmar la Unesco i la Fundació FCB el 2007.
El club blaugrana ha invertit 187.000 euros en aquesta
iniciativa educativa i hi aporta l’equip de docència, un
total de quinze experts en pedagogia, esport, conflictologia i drets humans. La universitat hi posa la seva
experiència en educació virtual i s’encarrega de la gestió
del programa. El director del Campus per la Pau, Eduard
Vinyamata, i la coordinadora de projectes internacionals
de la Fundació Futbol Club Barcelona, Yolanda Antin, en
són els directors acadèmics.
Després de treballar la part teòrica, els estudiants
hauran d’aplicar els coneixements a casos reals. “Un dels

D’esquerra a dreta, Eduard Vinyamata, Imma Tubella i Joan Laporta durant la presentació de la càtedra.
www.youtube.com/watch?v=CV-6phZiQvs

casos, per posar un exemple, podria ser com s’ha de tractar
un grup de joves addictes a la cocaïna, com es pot contribuir a rehabilitar-los per mitjà de l’esport”, suggereix Cati
Gómez. Un altre dels conflictes que l’esport pot ajudar a
mitigar és el de la violència de gènere. “De fet, hi ha un
camp molt ampli en què treballar”, afegeix Yolanda Antin.
Els estudis s’adrecen principalment a professionals
de l’educació, l’educació física i l’esport, la psicologia i
l’atenció primària, encara que estan oberts a qualsevol
professional interessat. També poden ser un bon suport
per a ONG, associacions pro drets humans o entitats relacionades amb l’esport, l’educació o el lleure.
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“La solidaritat és molt
important en el futbol”
Seydou Keita
Jugador del FC Barcelona

Per Jordi Rovira. Fotos: Joan Roca de Viñals

Seydou Keita va arribar al Barça el maig del 2008
sense el soroll habitual que solen fer els fitxatges més
mediàtics. Nascut a Mali però nacionalitzat francès,
format a l’escola del seu oncle Salif Keita, una de les
llegendes del futbol africà, aquest centrecampista s’ha
guanyat un lloc en l’onze titular de Pep Guardiola
gràcies a la seva feina incansable al camp, i un altre
en el cor dels barcelonistes per la seva humilitat. En
aquesta entrevista, feta un cop va acabar la Lliga i
abans del Mundial, Keita mostra el seu vessant més
humà i reflexiona sobre la funció social de l’esport.

El bon futbol està lligat a la solidaritat entre els membres de l’equip?
Sí, perquè per guanyar un partit hem de fer-ho junts,
ajudant-nos els uns als altres. Si els jugadors no som solidaris entre nosaltres, no és possible jugar com un equip.
La solidaritat és molt important en el futbol i en tots els
esports col·lectius.
Dins de la tasca d’equip, a vostè li toca fer-ne una de
molt laboriosa però que no sempre llueix...
Sempre que es fa un treball col·lectiu hi ha algú que
fa una feina que no es veu gaire. Per exemple, per guanyar un partit no podem fer-ho sempre amb Messi. Abans
d’ell, d’altres han de treballar molt fort. Segur que al
final Messi marcarà dos o tres gols i en parlarem, però
per a l’equip, per al col·lectiu, tothom és important.
Al Barça treballem molt l’aspecte de la solidaritat entre
els jugadors, i després, les individualitats ja marcaran
la diferència.
Quan va fitxar pel Barça, coneixia el perfil solidari de
l’entitat?
No. Sabia que era un club amb una imatge molt important i que lluïa la d’Unicef a la samarreta, però no sabia
que hi havia la Fundació ni coneixia els projectes solidaris
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que porta a terme tant a diferents països africans com a la
resta del món.
L’any passat va estar present en la inauguració del
Centre XICS de la Fundació al barri Téléphone Sans Fils
de Bamako, a Mali. Quina funció social té un centre
d’aquest tipus?
Estic segur que els nens que estan al centre de Bamako
seran millors persones, perquè hauran tingut una educació que és molt important per al seu futur. Si no fossin al
centre, segurament serien al carrer, on ningú en tindria
cura. Què pot ser millor que estar al centre aprenent?
L’escola, el futbol, la relació amb la gent, tot això és millor
que no pas estar-se al carrer.
Com es va sentir quan va visitar el centre?
Vaig estar molt content, i me’n vaig sentir molt orgullós.
Iniciatives com aquesta també donen una molt bona
imatge del Barça a l’Àfrica i mostren que el club té un
gran cor.
En centres com el de Bamako s’aprenen valors positius
de l’esport, com l’esforç o el treball en equip. Creu que
són un antídot per a determinats conflictes?
L’esport pot ajudar els nens d’aquests centres, però una
altra cosa són els conflictes dels diferents països. L’ende-

mà de guanyar un partit de futbol la gent se sent feliç i
no pensa en d’altres coses, com quan la Costa d’Ivori va
classificar-se per al Mundial, però els que han de solucionar els conflictes són els dirigents polítics,
no pas l’esport.
Però pel fet d’haver estat en un ambient esportiu, els
nens ja ho tenen millor?
Sí, segur. Per exemple, el centre XICS de Bamako és important perquè els nens poden practicar un esport però, a
més, també van a escola. Per tant, si no se’n surten amb el
futbol tenen d’altres opcions a la vida.
Quan es juga en un equip com el Barça, amb milions
de seguidors a tot el món, molts d’ells infants, no es té
d’alguna manera el “deure” de donar exemple?
Sí. Actualment la imatge del jugador de futbol es veu a
tot arreu, i quan jugues a un nivell molt alt és important donar bon exemple perquè els infants, i també els
adults, t’estan mirant, i els nens sempre es fixen en el
que fan els famosos.
He llegit que un dels jugadors que admira és
Zinedine Zidane.
No tan sols Zidane. M’agraden molt les persones que ajuden els altres, com ell, que col·labora en diferents projectes solidaris. Actualment hi ha molta més gent que ajuda
en aquests tipus de projectes.
Però amb el cop de cap a Materazzi a la final del Mundial d’Alemanya va fer tot el contrari a donar exemple...
Allò no va ser un bon exemple, però hem de posar-nos
en el seu lloc per saber què li passava pel cap. Era un moment important per a ell, per a l’equip i per a tot França.
Aquestes coses passen. Respecto molt Zidane i ell també
és humà. Li pot passar a qualsevol.
Vostè és musulmà i una persona molt creient. Com
l’ha marcat la religió?
La nostra religió ens ensenya que hem d’ajudar els altres,
però això ja depèn sempre de la dedicació de cada un. A la
meva família, per exemple, som dotze germans, així que
sempre ens hem hagut d’ajudar els uns als altres. Per tant,
la religió ja començava a casa. En l’actualitat tinc diners
però de petit no podia saber que acabaria jugant al Barça,
i qui arriba fins aquí és perquè ha treballat dur. Tothom
vol diners i fama, però no tothom ho aconsegueix i, en
la meva opinió, és Déu qui decideix les persones a qui
ho dóna. I si tens diners has d’ajudar els altres. Aquesta
manera d’entendre la vida és el que m’han inculcat tant
la meva família com la meva religió.
Ha col·laborat en diferents campanyes com la
que promou Unicef, en què explica els beneficis
de rentar-se les mans amb sabó per evitar infeccions,
o una altra contra la malària. A diferència de Kanouté,
però, no té cap fundació. Com canalitza la seva ajuda?
Ara amb el futbol no tinc temps per pensar en altres
coses, com una fundació, així que el que faig és ajudar les
que ja hi ha. No puc ajudar tothom però intento fer-ho

«La meva família i la meva religió
m’han inculcat que qui té diners ha
d’ajudar els altres»
amb la majoria. Quan deixi el futbol ja tindré temps per
fer més coses.
¿És fàcil separar el Seydou que juga al Barça i el
Seydou persona?
En general, si estàs dins el món del futbol vius allunyat
de la realitat. Ho tens tot molt fàcil i a vegades no tens
el cap del tot centrat. Però intento separar el futbol de
la resta, perquè la vida que ve després de la carrera de
futbolista és molt més llarga que no pas el temps que
dediques al futbol.
Un cop va dir que el que és important dels
jugadors és el que han fet després de deixar el
futbol. Quin model li agradaria seguir quan acabi
la carrera esportiva?
Respecto molt futbolistes com Weah i Zidane, perquè són
un bon exemple per a la societat, però a l’hora d’ajudar
els altres vull ser jo mateix.
És el primer cop que el Mundial de futbol se celebra
a l’Àfrica; com ho valora?
És important perquè permetrà mostrar una bona imatge
de l’Àfrica. Per a molta gent que mai hi ha estat, és una
bona ocasió per veure com viuen els africans, ja que al
nostre continent hi ha moltes coses positives. El problema és que aquí les persones que miren les notícies per la
televisió tan sols hi veuen coses negatives.
Fam i pobresa.
Segur que a Espanya i a d’altres països d’Europa també hi ha
problemes, però no apareixen constantment per televisió.
En canvi, l’Àfrica sempre s’associa a notícies negatives, quan
en realitat és molt més que això. El Mundial és una oportunitat perquè la gent s’adoni de totes les coses bones i vegin
que els africans tenen un gran cor.
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