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ENDINSANT-NOS EN LA POLARITZACIÓ: ENTENENT LES DINÀMIQUES DE NOSALTRES VERSUS ELLS

“Nosaltres versus ells” pot voler dir moltes coses: contextos on es magnifiquen els pols oposats

esquerres versus dretes, independentisme versus unionisme, homes versus dones, la UE versus
el Regne Unit, persones musulmanes versus no musulmanes, creients versus no creients,

professorat versus famílies... la llista és infinita. Sota aquests fenòmens es pot observar un patró
universal i una dinàmica que ens cal comprendre urgentment.

La Fundació Evens, l’Escola de Cultura de Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau us conviden a una
conferència en el marc del projecte Europeu Conflict Matters, a càrrec de Bart Brandsma, expert en polarització,
que explicarà la dinàmica de la polarització i explicarà com crear una estratègia de despolarització, i de Kristian
Herbolzheimer, expert en anàlisi de processos de pau, que identificarà les dinàmiques de polarització en el cas català.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Dimecres 20 de març de 2019, de 18:00 a 20:00h
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes, Rambla de Catalunya, 10, Barcelona

La ponència inicial es farà en anglès amb traducció simultània al català. En cas de necessitar traducció, si us plau
arribeu 15 minuts abans de l’inici de l’acte.
Participació gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria.
Si us plau, informeu-nos immediatament si heu de cancel·lar la vostra participació.
Contacte: hanna.zielinska@evensfoundation.be (Fundació Evens)
cecile.barbeito@uab.cat (Escola de Cultura de Pau)

LA CONFERÈNCIA
A la conferència, Hanna Zielińska de la Fundació Evens introduirà el projecte Conflict Matters i Cécile Barbeito de
l’Escola de Cultura de Pau argumentarà la pertinència d’incidir en la (des)polarització a Catalunya.
A continuació, Bart Brandsma presentarà tres regles bàsiques, cinc rols que poden jugar les persones i els quatre
canvis de situació que poden contribuir a despolaritzar. Periodistes, professorat, funcionaris, alcaldes, oficials de
policia, fiscals... qualsevol professional que hagi de posicionar-se professionalment en situacions de tensió, amb
major o menor grau de polarització, hi trobarà plantejaments reveladors i pistes per fomentar la despolarització.
Després de la conferència inicial, Kristian Herbolzheimer, Director de l’Institut Català Internacional per la Pau discutirà
la presentació sobre despolarització, aterrant les teories presentades per Bart Brandsma al context i als actors
catalans, ressaltant les responsabilitats compartides – societat civil i àmbit polític – en els processos de conflicte i
(des)polarització.
La conferència acabarà amb un torn de preguntes i respostes.

SOBRE BART BRANDSMA
Bart Brandsma (1967) és un filòsof holandès, formador i consultor independent a tot Europa sobre polarització en
qüestions locals i nacionals. És autor del llibre “Polarisation: understanding the dynamic of us versus them”.
Junt amb un petit equip de persones dedicades, forma i assessora a professionals -com ara fiscals, responsables
polítics, professorat, direccions d’escola, personal penitenciari i direccions de presons, experts en radicalització i
equips de lluita contra el terrorisme, professionals de la policia, treballadors municipals, joves i treballadors socials,
experts en diàleg, assessors de comunicació, periodistes, etc.
www.polarisatie.nl

SOBRE Kristian Herbolzheimer
Actual Director de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), és expert en anàlisi de processos de pau.
Anteriorment, i durant diversos anys, va treballar a Colòmbia i Filipines reforçant el paper de la societat civil en la
construcció de pau.

Sobre LA FUNDACIÓ EVENS
La Fundació Evens té per objectiu contribuir a repensar i construir una realitat europea compromesa amb els valors de
la diversitat, la llibertat i la solidaritat.
Durant els últims deu anys, ha recolzat activament projectes educatius de transformació de conflictes, identificant
idees pioneres i bones pràctiques que permetin convertir el conflicte en una oportunitat educativa.
En els propers anys, com a part del programa Conflict Matters, organitzarà i donarà suport a una varietat
d’esdeveniments d’arreu d’Europa que explorin les diferents manifestacions, dinàmiques i potencials del conflicte
d’una forma àmplia i profunda.
www.evensfoundation.be

SOBRE L’ESCOLA DE CULTURA DE PAU
L’Escola de Cultura de Pau és un centre de recerca per a la pau de la Universitat Autònoma de Barcelona que té
com a objectiu promoure una cultura de pau. Es dedica, entre altres qüestions, a la investigació i la formació en la
transformació del conflicte, i s’ha centrat durant un temps en la desconstrucció de la imatge de l’enemic. L’ECP va
obtenir el Premi Evens per a l’Educació per a la Pau l’any 2011.
https://escolapau.uab.cat

SOBRE L’INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU (ICIP)
L’ICIP és una institució pública de recerca, divulgació i acció creada pel Parlament de Catalunya per promoure la
cultura de pau tant en la societat catalana com en l’àmbit internacional. Es centra en la promoció de la seguretat
humana, la prevenció i la transformació pacífica dels conflictes i les tensions socials, l’enfortiment de la pau i la
convivència i la defensa dels drets humans.
http://icip.gencat.cat

