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En aquesta guia trobaràs les propostes de formació que les entitats de Lafede.cat ofereixen per al curs 
2014-2015.

Formar-se en justícia global és important si voleu treballar per un món més just, des de la praxis 
professional o la vida quotidiana.

Des de Lafede.cat treballem activament per aconseguir la justícia social i l'eradicació de les desigualtats a 
tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la 
defensa i promoció dels drets humans, i el foment de la pau.

Podeu visitar regularment l'Intercom-Agenda PDH on hi trobareu les informacions actualitzades sobre 
nous cursos i formacions que ofereixen les entitats. També teniu a la vostra disposició el Punt 
d'Informació de Lafede.cat presencialment o a informacio@lafede.cat
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d'Informació de Lafede.cat presencialment o a informacio@lafede.cat

j  u  s  t  í  c  i  a           g  l  o  b  a  l

http://www.confederacio.org/intercom/
http://www.confederacio.org/intercom/


  

CURS: ARQUITECTURA, COOPERACIÓ, DRET A 
L'HABITATGE I A LA CIUTAT (IIa edició) 

Arquitectes Sense Fronteres (ASF-Cat) 

Curs on-line introdueix coneixements bàsics lligats a un projecte de cooperació 
de caràcter constructiu i aborda una àmplia introducció al fenomen de la 
cooperació. S'introdueixen els elements necessaris per a la formulació teòrica i 
pràctica d'un projecte de cooperació (cicle del projecte, enfoc del marc lògic) i 
especificitats pròpies de l'àmbit de la construcció i l'arquitectura en cooperació. 
També es realitza una aproximació a les lluites socials que existeixen per garantir 
el dret a la llar i a la ciutat i a com donar-lis suport a través de projecte de 
cooperació local. 

– Dates: del 15 de setembre al 31 de desembre de 2014.

– Inscripció: abans del 5 de setembre de 2014. 

– T:  93 176 27 26  @: formacion@asfes.org

– W: asfes.org  P:  Soci/a i voluntari/a ASF 45€; no soci/a ASF 75€, 
aturats/es 45€.

MÀSTER EN IGUALTAT I EQUITAT EN EL 
DESENVOLUPAMENT (IIIa edició)

Universitat de Vic amb el suport de Cooperacció 

Formació on-line dirigida a la capacitació professional en temes de 
gènere i desenvolupament per al personal d'organitzacions del moviment 
feminista i de dones de l'estat espanyol i llatinoamericà, organismes 
oficials, entitats-ONG, fundacions, sindicats... etc vinculades de diferents 
formes al món del desenvolupament i/o la cooperació internacional.

– Dates: del 1 d’octubre de 2014 al 31 de desembre de 2015.

– Inscripció: abans del 30 de setembre de 2014. 

– T: . 93 667 40 95    @: master@cooperaccio.org

– W: cooperaccio.org i www.uvic.cat        P: 3.500€ 

Cooperació per al  
desenvolupament  

Centre d'Estudis CRISTIANISME I JUSTÍCIA. 

Es tractarà l'evolució dels ingressos familiars al llarg del segle XX: primer 
igualació i després desigualació creixent. Es detectaran les causes clau: 
sindicats i impostos… la diferent actitud de demòcrates i republicans als 
Estats Units i la importància de la onada neoconservadora. A la segona 
meitat del Seminari es veurà l’aparició (relativament recent) de l’”estat 
del benestar”, la seva evolució, els serveis que el composen i la diferent 
importància segons els països. Es suggeriran els seus problemes actuals.

RICS I POBRES. CENT ANYS D’ESTAT DEL 
BENESTAR

http://asfes.org/
http://www.cooperaccio.org/ca/comunicacion/noticias/noticia/?id=3308
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-igualdad-y-equidad-en-el-desarrollo


  

CARS- CURS D’ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL (V 
edició) 

Centre d'Estudis CRISTIANISME I JUSTÍCIA. 

Davant una realitat canviant, proposem de nou una metodologia que ens doni 
eines per a llegir el que passa, que generi debat entre els participants i que 
permeti entreveure possibles alternatives davant la situació actual. Aquest curs 
està dirigit a joves professionals, responsables de pastoral, membres d’ONG, 
moviments socials o partits polítics, monitors d’educació en el lleure.

– Població: Roger de Llúria, 13. Barcelona.

– Dates: Dissabtes de 10 a 14h. Al 2014: Mòdul A: 18 d'octubre, 15 de 
novembre i 13 de desembre. AL 2015: Mòdul B: 14 de gener, 14 de febrer, 14 
de març; Mòdul C: 18 d'abril, 16 de maig i 13 de juny.

Inscripció: Via formulari, fins la primera setmana d'octubre de 2014. 

– T: 93 317 23 38      @: cursos@fespinal.com

– W:  cristianismeijusticia.net     P: Matrícula ordinària: 120 €                            
                                                    Estudiants: 80 €

- Població: Roger de Llúria, 13. Barcelona.

- Dates: Dimarts 28 d’octubre, 4, 11 i 18 de novembre de 2014. De 19.00 a 20.30 h.

- Inscripció: Via formulari online.

- T: 93 317 23 38   @: cursos@fespinal.com

- W:  cristianismeijusticia.net   P: Matrícula ordinària 35€ 

                                           Persones en atur estudiants 25€ 

LA GRAN INVOLUCIÓ

CARS- CURS D’ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL (V 
edició) 
CARS- CURS D’ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL (V 
edició) 

Centre d'Estudis CRISTIANISME I JUSTÍCIA. 

En aquest seminari s'analitzarà algunes de les nombroses contrareformes del 
govern actual, com a peces d'una "revolució conservadora" que ha aprofitat la 
crisi per revertir el model de societat que els ciutadans havien forjat amb la 
democràcia. La crisi està sent la gran oportunitat de desfer tot allò que s'havia 
construït durant dècades i que comptava amb un important consens social.

– Població: Roger de Llúria, 13. Barcelona.

– Dates: Dijous 15, 22, 29 de gener i 5 de febrer de 2015. De 19h a 20.30 h.

– Inscripció: Via formulari online.

– T: 93 317 23 38  @: cursos@fespinal.com

– W:    cristianismeijusticia.net        P: Matrícula ordinària: 35€                        
                                 Persones en atur, estudiants: 25€

http://cristianismeijusticia.net/cars-5-edicio
mailto:cursos@fespinal.com
http://cristianismeijusticia.net/cars-5-edicio
http://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/register?id=130&reset=1
mailto:cursos@fespinal.com
http://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/register?id=130&reset=1
http://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/register?id=133&reset=1
mailto:cursos@fespinal.com
http://cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?reset=1&id=133


  

MÀSTER EN GLOBALITZACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ (XXV edició)

Universitat de Barcelona amb col·laboració de la Fundació 
Solidaritat UB i Món3 

Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén seguir formant 
especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin 
intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament 
i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i 
benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions 
futures, i necessàriament diferent de l’actual.

– Dates:  Primer curs: de gener a juliol de 2015. Segon curs: de gener a 
octubre de 2016. Dimarts i dijous i un divendres al mes, de 18 a 21.30h.

– Preinscripció: abans del 7 de novembre de 2014. 

– Crèdits ETC: 60.

– T: 93 402 43 25 @: msirera@ub.edu

– W: www.mon-3.org, www.solidaritat.ub.edu, www.ub.edu/educaglob/

P: 1.350 € + 70 E (taxes UB) cada curs

CURS VIRTUAL
DONES I CONFLICTES: VIOLÈNCIA SEXUAL I MECANISMES DE 
PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Institut Drets Humans de Catalunya i Escola de Cultura 
de Pau

Formació on-line que tractarà: introducció a l’estudi dels 
conflictes armats des d’una perspectiva de gènere, la violència 
sexual en els conflictes armats i l'accés als mecanismes 
internacionals de protecció dels drets humans.

– Dates:  del 3 de novembre al 5 de desembre de 2014.

– Inscripció: fins l'1 de setembre de 2014.

– T: 34 93 119 03 72   @: www.aulaidhc.org

– W: www.idhc.org  i escolapau.uab.cat

– P:  170€ preu general i 150€ preu reduït (estudiants, aturats, 
jubilats, membres família nombrosa i socis de l'IDHC).

X CURS “LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA DE 
LES NACIONS UNIDES”

Associació per a les Nacions Unides

Drets Humans 

mailto:msirera@ub.edu
http://www.mon-3.org/pdf/master_2014_cas_1306.pdf
file:///run/user/chipre/.gvfs/info%20a%20192.168.0.2/FEDERACI%C3%93%20D'ONG/01)%20SERVEIS/PUNT%20D'INFORMACI%C3%93/INFORMACI%C3%93%20P%C3%9ABLICA/D-Formaci%C3%B3/curs%202014-2015/%20http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.ub.edu/educaglob/
http://www.aulaidhc.org/es/preinscripcion.php?Id_Curso=14
http://www.idhc.org/cat/142_seminaris.asp
http://escolapau.uab.cat/index.php


  

Conèixer el drets humans és el primer pas per aconseguir que siguin respectats, però, 
perquè la seva protección sigui eficaç és necesssari conèixer, a més, els mecanismes i 
l’habilitat per a reclamar-los.

L’ANUE vol apropar aquestes vies de protección a totes aquelles persones interessades 
tan des d’un punt de vista teòric com pràctic. Es donarà diploma d’assistència.

– Població: Barcelona

– Dates:  del 17 al 21 de novembre de 2014 de dilluns a divendres de 18h a 21h.

– Inscripcions obertes. Fins el 15 de novembre. On line  i presencial a ANUE Via 
Laietana 51, entol. 3a

– Hores de formació: 15 hores. 

– T:  93 301 39 90   @: info@anue.org

– W: www.anue.org  

– P: 50€ general, 30€ estudiants, aturats i jubilats.

CURS ASIL, IMMIGRACIÓ I DRETS HUMANS

  Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Descripció (5-6 línies):A través d’aquest curs volem oferir les eines necessàries per 
entendre en profunditat en què consisteix la protecció internacional, especialment en 
el marc de la Unió Europea i de l’Estat espanyol, i quins són els principals aspectes en 
l’acollida i l’acompanyament psicosocial a les persones immigrades, sol·licitants de 
protecció internacional i refugiades.

- Població: Barcelona.

- Dates:  del 3 al 18 de novembre de 2014.

- Inscripció a: cursos_ccar@cear.es

               - T: 933012539   @: cursos_ccar@cear.es

- W: www.ccar.cat

- P:  75€, 60 € aturats i estudiants

33È CURS ANUAL DE DRETS HUMANS: 

"Els drets humans com a eina de transformació social"

Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

El curs es centra en els drets humans com a eina de transformació social, posant èmfasi en l'àmbit 
del desenvolupament i en una de les seves branques, la cooperació.  El curs sobre drets humans és 
la primera i més antiga de les activitats de l’IDHC.

S'organitza anualment des de fa més de 30 anys amb l'objectiu de donar una primera aproximació 
als drets humans per als professionals que treballen en diferents àmbits dels drets humans i per la 
ciutadania en general. Es tracta d’un curs general i multidisciplinari , que permet tenir una visió de 
conjunt del concepte i contingut dels drets humans a escala nacional, estatal i internacional, així 
com dels principals reptes que es plantegen en els diferents nivells. La primera setmana del curs 
servirà per establir el marc general i per determinar les relacions entre els drets humans i el 
desenvolupament. La segona setmana estarà dedicada a l'anàlisi de determinats drets humans 
emergents i a l'avaluació de la seva situació des de diferents perspectives, especialment la de 
col·lectius, organitzacions i persones que treballen per la promoció i garantia d'aquests drets. Noves 
mirades dels drets humans que ens presentaran les seves alternatives i propostes per aconseguir 
una vertadera transformació social. La darrera setmana es centrarà en el paper dels diferents actors 
del desenvolupament en la promoció dels drets humans. 

– Població: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a Barcelona C/Mallorca, 281 (Sala 1. Aula 
Altermutua)

– Dates: Del 2 al 19 de març de 2015

– Matriculació (termini i com fer-la : online, presencial...): Formulari inscripcions online: 
www.idhc.org

– El termini d’inscripció estarà obert del 13 de novembre 2014 i finalitza quan s’hagin cobert les 
places oferides (80) o, en el seu defecte, el 18 de febrer de 2015. 

– Crèdits ETC: UOC: (Demanats); UB: (Demanats); UIC: 2 crèdits ETCS (Grau); UAB:(Demanats)

– T: +34 93 119 03 72 | +34 655 856 163     @: institut@idhc.org

– Web: http://www.idhc.org/cat/141_cursdh.asp

– Preu:  General: 260 euros 

– Reduïda: 190 euros per a estudiants, socis i sòcies de l’IDHC (amb més de sis mesos 
d’antiguitat), persones jubilades, aturades i membres de famílies nombroses. També persones 
que es matriculin abans del 19 de desembre i les persones que vinguin recomanades per un 
soci o una sòcia de l’IDHC.

http://www.anue.org/ca/content/x-curs-%E2%80%9Cla-protecci%C3%B3-dels-drets-humans-en-el-sistema-de-les-nacions-unides%E2%80%9D
mailto:cursos_ccar@cear.es
http://www.ccar.cat/
http://www.idhc.org/
mailto:institut@idhc.org
http://www.idhc.org/cat/141_cursdh.asp


  

Pau i transformació de 
conflictes

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CULTURA DE PAU

Escola de Cultura de Pau 
Aquest postgrau pretén vincular els coneixements i les experiències sobre 
construcció de pau a nivell micro i macro, de manera que les persones 
inicialment interessades en el tractament dels microconflictes puguin iniciar-
se també en el tractament dels conflictes armats i viceversa. 

– Població: Bellaterra–UAB.

– Dates: 23 d’octubre de 2014 a 2 de juny de 2015.

– Matriculació presencial: 1 de setembre al 15 d'octubre de 2014 a 
l'Escola de Postgrau de la UAB. 

– Crèdits ETC: 30. 

– T: 93 586 88 48   @: cecile.barbeito@uab.cat / escolapau@uab.cat

– W: escolapau.uab.cat P:  1.600  € per la diplomatura completa 

mailto:escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68&lang=ca


  

MASTER EN EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ i 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Educació i sensibilització 

Universitat de Barcelona amb el suport de         Lafede.cat - 
Organitzacions per a la Justícia Global 

Aquest màster on-line pretén oferir eines conceptuals i metodològiques a 
professionals de l'educació de diferents àmbits i escenaris. En concret el 
màster orienta la seva acció al professorat d'educació primària i 
secundària, a persones educadores vinculades a entitats socials i a ONG, 
a personal tècnic i de suport de l'administració educativa, així com a totes 
aquelles persones interessades que volen ampliar els seus coneixements 
en aquest camp.

– Dates: de l'1 d'octubre de 2013 al 2015.

– Inscripcions tancades.

– Crèdits ETC: 60. 

– T: 93 403 96 12 @: educaglob@ub.edu.

– W: www.ub.edu/ice/postgraus  P: 1900 € Aquest és un recull, inicial, de les formacions d'entitats federades. A partir del 
setembre el llistat s'actualitzarà a través d'un formulari on-line que es farà arribar 
a totes les federades, i anar-les afegint també. Gràcies.

Dades de contacte: T: 93 442 28 35 @: informacio@lafede.cat. 

C/ Tàpies 1-3, 08001, Barcelona. 

 

SIS CONCEPTES CLAU PER A COMPRENDRE LA 
IMMIGRACIÓ

Centre d'Estudis CRISTIANISME I JUSTÍCIA. 

Fa temps que la immigració sembla haver caigut de les agendes polítiques, i no 
obstant segueix sent una realitat fonamental per entendre el present i el futur de la 
nostra societat. Ens aproparem al fenomen a través de 6 conceptes que considerem 
claus: 1. Demografia i immigració; 2. Globalització i diversitat cultural; 3. Treball; 4. 
Asil/refugi; 5. Fronteres (CIEs); 6. Acollida.

– Població: Fundació Migra Studium C/ Palau, n. 3  Barcelona

– Dates: Dilluns 6, 13, 20  i 27 d’octubre ;  3 i 10 de novembre de 2014. Horari: de 
19:00 a 20:30h

– Inscripció: Via formulari online.

– T: 93 317 23 38                      @: cursos@fespinal.com

– W:  cristianismeijusticia.net    P:  Matrícula ordinària 45€

    Persones en atur i estudiants 35€

mailto:educaglob@ub.edu
http://www.ub.edu/ice/postgraus
mailto:informacio@lafede.cat
http://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/register?id=128&reset=1
mailto:cursos@fespinal.com
http://cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?reset=1&id=128
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