
Aliar-se!
Per un món just, en pau, sa i cooperatiu

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 periòdics, entrevistes 
a experts, recursos audiovisuals i en-
llaços, publicacions digitals, 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 i/o 
rebre el nostre butlletí de notícies, ens 
trobaràs a cooperacio@uoc.edu

En temps de crisi, promoure i desenvolupar els valors  
de justícia social, pau i sostenibilitat és encara més important.  
I per fer-ho, calen el suport mutu i les aliances.

Des de la seva fundació, el Campus per la Pau té l’objectiu 
de cooperar i de facilitar, a qui ja treballa per la pau, la justícia 
social, els drets humans i la sostenibilitat del nostre món,  
allò que la UOC pot oferir: les tecnologies de la informació i el  
coneixement. La capacitat de recerca de la universitat  
i la formació virtual massiva afavoreixen les aliances entre 
tothom que treballi per estendre mundialment la capacitat de 
solucionar problemes socials i humanitaris, i ho fan mitjançant 
el coneixement científic i tecnològic, i la plataforma virtual que 
arriba a tot arreu manera ràpida, eficient i econòmica.

Des dels valors pacifistes, de justícia social, de cooperació, 
ecologistes, de sostenibilitat i dels drets humans, el suport mutu 
és en els fonaments filosòfics de les aliances. Aliar-se significa 
reunir recursos i esforços en favor dels objectius que compartim.

Mentre els primers nivells universitaris es regeixen per lleis  
i els postgraus pel mercat, des del Campus per la Pau no ens 
regim ni per lleis educatives ni per l’oferta i la demanda dels 
mercats; ens regim pels reptes, dificultats, conflictes i problemes 
reals de les nostres societats d’ara amb la finalitat inequívoca 
d’aportar solucions, justícia social, respecte, dignitat, entorn sa  
i la pau necessària per a poder gaudir de tot plegat. 

Us convidem a participar-hi!

Eduard Vinyamata
Director del Campus per la Pau, l’Escola 
de Cooperació i el CREC-IN3 (UOC)
evinyamata@uoc.edu
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El Campus per la Pau fa Teaming 
És una iniciativa a internet que ajuda a 
finançar els nostres projectes educatius 
solidaris mitjançant microdonacions men-
suals d’un euro. 

KIOSC, espai de recursos virtuals 
de cooperació Accedeix lliurement  
a la gran oferta de material didàctic digital 
sobre temes de cooperació pel  
desenvolupament. 

Un gran equip de cibervoluntaris 
Enguany, més de 160 voluntaris, molts 
d’ells virtuals, han col·laborat en tasques 
de comunicació, programes formatius  
i organització d’activitats. 

S’activa el Pla director de coope-
ració Promogut pel Consell Municipal 
de Cooperació Internacional, del qual 
és membre la UOC, definirà les accions 
previstes per als anys vinents. 

Ampliem la xarxa Aquest curs, el 
Campus per la Pau s’ha adscrit a DARE, 
International Peace Bureau, Mediate.com, 
Association Sport et Citoyenneté, Associa-
tion for Conflict Resolution i ISSA-AISS. 

La Fundació Vicent Ferrer,  
un exemple a seguir L’Escola de Coo-
peració farà l’estudi del cas de la fundació, 
que destaca per haver atès a més de dos 
milions de persones necessitades a l’Índia. 

Edificar la Pau en el segle XXI  
Eduard Vinyamata va intervenir com a 
expert en el congrés internacional que es 
va celebrar a Barcelona a l’abril de 2012 
i que va comptar amb personalitats com 
John Paul Lederach. 

Congressos “Peace & Sport”  
i “Global Sports Forum” a Mònaco 
La Càtedra UNESCO-FFCB-UOC hi va ser 
present per a divulgar les activitats del camp 
de l’esport pel desenvolupament i la pau. 

Trobada al Marketplace 2011  
El Campus per la Pau hi va acudir el mes 
de novembre de 2011 a Barcelona. Es van 
reunir una cinquantena d’empreses socials 
i entitats de voluntariat de Catalunya. 

Campanya de regals solidaris  
Per Nadal, el Campus per la Pau va convi-
dar tothom a consumir responsablement  
i a adquirir obsequis de l’Ecobotiga Solidà-
ria, per a contribuir a millorar el planeta. 

“Protegim la infància”, al Tots x 
tots de COM Ràdio Cada quinze dies 
fem prevenció contra l’explotació sexual 
infantil al programa radiofònic conduït per 
Ramon Company i Siscu Baiges.

Aliança amb UNITAR Properament, els 
estudiants de la UOC tindran la possibilitat 
de fer pràctiques en aquest Institut de les 
Nacions Unides i podran convalidar alguns 
dels cursos. 

Pla nacional de valors Eduard 
Vinyamata farà d’assessor en la iniciativa 
engegada per la conselleria de Benestar 
i Família de la Generalitat per a promoure 
una nova cultura cívica a Catalunya.

Alternativa 13 Alumnes voluntaris 
formen part del joc de realitat alternativa, 
desenvolupat per la Fundació Anesvad, 
que té l’objectiu de sensibilitzar en el dret 
a la salut. 

Primer encontre anual de la 
xarxa d’escoles pel canvi climàtic  
És una iniciativa d’Ecoserveis i del 
programa Lifelong Learning de la Comissió 
Europea d’Educació i Formació.
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Temps de crisi, 
temps d’oportunitats

Entre el desànim generalitzat provocat per la recessió 
econòmica, les conferències «Temps de crisi, temps d’opor-
tunitats», organitzades per l’Escola de Cooperació durant 
el primer semestre de 2012, van suposar una alenada d’aire 
fresc i d’energia positiva, convidant a donar resposta a les 
necessitats de la societat sorgides arran de la crisi. 

L’Escola va enfocar les tres xerrades des de diferents 
perspectives i sota els títols: “Oportunitats de canvi per a una 
economia sostenible”, “L’habitatge, opcions sostenibles d’un 
dret fonamental” i “La cooperació internacional: funciona el 
model actual?”. 

A la primera conferència, els assistents van gaudir d’un 
convidat de luxe: l’economista Arcadi Oliveres qui, juntament 
amb el fundador del moviment solidari Teaming, Jil Van Eyle, 
va parlar sobre el model d’economia social. Amb la sala plena 
de gom a gom, Oliveres va exposar les mesures que s’haurien 
d’emprendre per a encarar la crisi. 

També va despertar gran interès la segona, dedicada a 
l’ecohabitatge, en la qual el director de la revista Ecohabitar, 
Toni Marín, i l’arquitecte Jordi Badia van apuntar que la forta 
crisi conduiria a una construcció més ecològica i saludable. 
El debat sobre el futur de la cooperació que va tenir lloc 
a Manresa tampoc va defraudar el públic; els experts van 
defensar aferrissadament els seus diferents punts de vista 
sobre el model que s’hauria de seguir a partir de les retallades.

Aquest cicle tindrà continuïtat durant el curs vinent 
i ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Institut 
Internacional de Postgrau i a la Xarxa Territorial de la UOC. 

MÀSTERS I POSTGRAUS

Jornada de Dependència i TIC
Creu Roja Espanyola i l’Escola de Cooperació 
van organitzar l’acte per a exposar el present 
i el futur professional del sector i donar a 
conèixer les TIC en la gestió de recursos per 
a persones dependents. 

L’Escola de Cooperació en xifres
S’han ofert 77 cursos: 7 màsters, 14 postgraus, 
25 especialitzacions i 31 programes propis dels 
àmbits de l’acció humanitària, la dependència, 
la conflictologia, el dret internacional 
humanitari, la gestió d’entitats no lucratives, 
i la sostenibilitat. Han estat un total de 1.528 
estudiants a càrrec de 129 docents. 

Arrenquen amb èxit  
nous programes
L’inici de semestre va estrenar-se amb 
un gran nombre de matriculacions al nou 
màster d’Acció humanitària, adaptat a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior (EEES),  
i a la primera edició del postgrau de Disseny 
per a la sostenibilitat.

BREUS


