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La Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau fou creada per conveni entre 

l’UNESCO, la Fundació Caja Castellón-Bancaja i la Universitat Jaume I de Castelló 

(UJI) en octubre de 1999 per a fomentar un treball constant de construcció i difusió de 

cultures per a fer les paus. Aquesta Càtedra realitza les seues activitats principals en el 

Centre de Postgrau de l’UJI. El programa fou guardonat en 1999 amb la Medalla d’Or 

Mahatma Gandhi de l’UNESCO. 

Des de la Càtedra s’organitzen diferents activitats i actes amb l’esperit de contribuir a 

les cultures de pau, i, d’aquesta manera, poder teixir també una xarxa d’iniciatives 

pacífiques amb la societat civil. Amb aquestes activitats participa professorat, personal 

investigador i alumnat; tant aquell que ho fa de manera més institucional, com aquell 

que col·labora de forma puntual o des d’altres institucions. Les principals activitats de 

la Càtedra de caràcter general són: 

- Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i  

Desenvolupament 

Té el seu origen en 1996. Actualment, consta de 2 anys acadèmics i 120 ECTS. 

Participen entre 50 i 60 estudiants per any de més de vint nacionalitats diferents. 

Ofereix docència simultània en anglés i en castellà. El Màster conta amb un professorat 

internacional i intercultural que representa les diverses tradicions acadèmiques del món. 

Aquest Màster té una via professional i un altra acadèmica i d’investigació. La via 

professional forma tècnics de cooperació al co-desenvolupament; oficials per a les 

agències de l’ONU i altres organismes internacionals; observadors i mediadors en 

conflictes; tècnics en ajuda humanitària, així com experts en campanyes de 

sensibilització, entre altres. La via acadèmica, constitueix, per un costat, una formació 

complementària per a professionals de diversos camps; i per l’altre, dona pas a la via 

d’investigació que permet accedir al Doctorat.  

- Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflicte i Desenvolupament 

El programa de Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament ha sigut distingit amb la Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri 

d’Educació, una distinció amb vigència des del curs 2011-2012 fins al 2013-2014, a 

més de la ja obtinguda Menció de Qualitat en 2008-2009 (Resolució de 20 d’Octubre de 

2008 de la Secretaria d’Estat d’Universitats). Aquestes mencions suposen un 

reconeixement de la qualitat del programa de doctorat, el nostre objectiu és seguir 

mantenint els estàndards de qualitat que sempre ens han caracteritzat. 

- Docència de grau 

En el marc de la Càtedra s’imparteixen l’assignatura de Filosofia per a la Pau i de la 

Cooperació Intercultural, optativa en 4º curs del Grau en Humanitats: Estudis 

Interculturals o la de Discursos Audiovisuals i Cultura de Pau, optativa en el Grau 

Comunicació Audiovisual.  

- Projecte de Comunicació per a la Pau i la Cooperació 

S’organitzen activitats d’Investigació, Formació i Sensibilització per a completar el 

perfil dels professionals de la comunicació (periodistes, publicitaris, artistes...) i 

personal en formació per a contribuir a la construcció d’una cultura de pau. 

- Projecte d’Educació per a la Pau 
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Es duen a terme activitats de Formació de Professorat i, en general, d’Educadores i 

Educadors per a la Pau. Dins d’aquest programa, s’inclouen trobades entre els 

estudiants interculturals del Màster i estudiants universitaris i d’altres centres educatius 

per a promoure la cultura per a fer les paus, així com seminaris interculturals setmanals 

oberts a la resta de la universitat i a la societat de Castelló. 

- Projecte «Cap a una societat civil internacional» 

Té com a objectiu construir una xarxa d’iniciatives de la societat civil en el món per a 

facilitar la comunicació i intercanvi d’experiències amb vistes a la potenciació d’una 

societat civil internacional. Es desenvolupa a través de contraparts que duen a terme 

projectes de Pau, Desenvolupament, Cooperació Internacional i que brinden 

l’oportunitat a l’alumnat de realitzar pràctiques en les seues organitzacions per a 

complementar la seua formació acadèmica amb experiència de camp. 

 

Les activitats específiques de la Càtedra durant el curs 2015-16 van ser les següents. 

 

1. Vigèsima primera Edició del Màster Universitari en Estudis Internacionals de 

Pau, Conflictes i Desenvolupament 

La Càtedra en aquest curs 2015/16 ha continuat desenvolupant activitats d’investigació, 

formació i sensibilització amb l’objectiu de promoure la pau i l’intercanvi intercultural 

entre l’alumnat i professorat del Màster Universitari i Doctorat en Estudis Internacionals 

de Pau, Conflictes i Desenvolupament, la comunitat universitària i la societat 

castellonenca. Han participat 57 estudiants de 21 països de tot el món, procedents de 

tots els continents i 41 professors de 11 nacionalitats diferents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de grup de l’alumnat del curs 2015/16 

2. Seminaris interculturals setmanals 

Són un espai de diàleg i intercanvi acadèmic i intercultural obert a la comunitat 

universitària i al públic en general que es celebren tots els dimecres de 14:30 a 16:30 
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hores a la Sala d’Actes de l’edifici de Postgrau. Són impartits per l’alumnat i professorat 

del Màster Universitari i Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament, així com per altres ponents invitats nacionals i internacionals. En 

aquest curs s’han realitzat 24 seminaris, dins dels quals podríem destacar els següents: 

 Fiachra McDonagh (Irlanda) el 28 d’octubre de 2016: Introduction for Project 

Formulation 

 Araceli Alonso (EEUU) el 4 de novembre de 2016: Trata de mujeres y niñas 

 Malik Hammad Ahmad (Pakistan) el 24 de febrer de 2016: Nonviolent 

Resistance: A Successful methodologi to resolve conflicts? 

 Toni Castells-Talens (Mèxic) el 9 de març de 2016: Militarization as discourse 

of domination (case of Mexico) 

 Lourdes Casanova (UNRWA, València) el 23 de març de 2016: Derechos 

Humanos, Conflictes y la ONU: el caso de la UNRWA y la población 

refugiada 

 Estudiants del Màster, el 27 i 29 de febrer i el 8 de març de 2016: El s Monòlegs 

de la Vagina 

 Jordi Calvo (Espanya) el 20 d’abril de 2016: Claves para realizar un análisis 

crítico de la Guerra, la Paz y el desarme en el mundo actual 

3. Els Monòlegs de la Vagina 

L’alumnat del Màster va dur a terme una iniciativa solidària en la qual emulaven la 

campanya coneguda com “Monólogos de la Vagina”, una sèrie d’escenes preparades, 

algunes còmiques i altres més atziagues, en base a testimonis de dones reals.  

Amb l’objectiu de recaudar diners destinats a una ONG en Síria, anomenada  4Uكلامرك 

(en valencià "Per a ella"), l’alumnat va realitzar tres representacions: 

-El 27 de febrer, a la sala Zona 3 

(Carrer Obispo Salinas, 6), a les 

18:00h. 

-El 29 de febrer, en la plaça -

Isabel la Catòlica, a les 19:30h. 

-El 8 de març, a la Casa de 

Cultura de Castelló (Carrer 

Antonio Maura, 4), a les 19:30h. 

L’elevada assistència i la bona 

valoració de les sessions són un 

reflex de l’interés i qualitat de 

dites representacions.  

4. XXVI Jornades Internacionals de Cultura i Pau a Gernika 
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El Centre d’Investigació per a la Pau Gernika Gogoratuz, en col·laboració amb la 

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau (UJI), va dur a terme els dies 11 i 12 d’abril 

les XXVI Jornades Internacionals de Cultura i Pau a Gernika, temàtica de la qual va 

girar en torn al feminisme i igualtat de gènere “El feminismo en la guerra y en la paz. 

Presencias visibles e invisibles”. Aquest acte va estar composat per una sèrie de 

conferencies i tallers focalitzant aquest tema a través d’il·lustres ponències aportades 

per grans professionals del sector de la Pau. 

 

L’experiència per als 30 estudiants Internacionals que assistiren fou enriquidora al 

poder conèixer a grans professionals del sector, interactuar amb ells i participar en les 

reflexions proposades durant els tallers, així com realitzar un viatge a través de la 

situació viscuda durant el bombardeig tan ben mostrada al Museu de la Pau de la ciutat, 

experiència inoblidable. Submergir-se d’aquesta manera en el sector a través d’un acte 

de tal envergadura va suposar una unificació dels alumnes de les diverses universitats i 

el sorgiment de noves idees i camps d’acció en l’àmbit de la Pau. 

 

El viatge va permetre realitzar visites a ciutats importants del país, com Logronyo i 

Bilbao, així com a espais de gran interés natural i cultural en el nord espanyol, 

completant una experiència plena, tant en el camp de la Pau com des d’una perspectiva 

turística. 

 

 

5. Conveni amb UNWRA 

Els objectius i interessos comuns en els camps acadèmics, científic, cultural i social han 

portat a un conveni de col·laboració entre la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau 
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de la Universitat Jaume I i el comitè espanyol de la Agència de Nacions Unides per als 

refugiats de Palestina (UNRWA). Ambdues entitats es comprometen a l’intercanvi 

d’experiències, així com al desenvolupament de projectes d’interés comú en règim de 

col·laboració. 

6. Col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes 

Fa anys que els estudiants del Màster han col·laborat amb l’EOI, facilitant 

l’aprenentatge de les llengües dels seus països de procedència, difonent les cultures de 

pau que són apreses al Màster així com sent ambaixadors de les seues cultures, 

fomentant l’intercanvi intercultural. Durant el curs acadèmic 2015-16, concretament, 

l’Escola Oficial d’Idiomes ha posat en marxa un projecte de competència lingüística i 

intercultural amb el que ha participat l’alumnat internacional del Màster de la Pau. Els 

estudiants, procedents de diversos països, Joel Omino (Kènia),  Lia McDonald, Caitlin 

Osterman i Savannah Armstrong (Estats Units) assistiren a classes d’idiomes de tots els 

nivells del Marc Comú Europeu, des del bàsic (A2) a l’avançat (C1), amb l’objectiu 

d’ajudar als alumnes de l’EOI a millorar la seua competència lingüística, especialment 

la comprensió auditiva i l’expressió oral, i  a profunditzar en els aspectes socioculturals, 

tan importants en l’aprenentatge d’una llengua.  

7. Campanya de recollida de roba 

Per iniciativa de l’alumnat del Màster, en 

col·laboració amb la Càtedra UNESCO de 

Filosofia per a la Pau, s’ha realitzat una 

Campanya de recollida de roba per als 

refugiats de Síria.  

La roba va ser portada amb èxit, sumant en 

total deu tonells, a les ciutats d’Ariha, Joubas 

i Jabal Az-Zawiia. Es destinaren a més de 

800 famílies, les quals han sigut desplaçades 

o estan a càrrec de xiquets/es que han perdut 

a la seua família durant el conflicte. 

8. Radio: Mosaics de Pau  

Programa de radio intercultural presentat pels estudiants Internacionals del Màster amb 

l’objetiu de sensibilitzar als oients sobre temàtiques actuals relacionades amb els 

Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Programat per VOXUJI radio, al 107.8, 

en l’octava edició consecutiva. 

9. Activitats extracurriculars  
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L’alumnat internacional del Màster participa en col·legis i instituts de secundària locals 

per a difondre les cultures de pau entre el públic més jove.  

En aquest curs acadèmic 2015-16 han participat en l’Institut d’Educació Secundària 

Francisco Ribalta de Castelló. S’han organitzat diverses activitats centrades en la 

interculturalitat:   

- "Refugee Camps and Siria displaced people". Viviane Schonbachler (Suïssa), el dia 20 

d’octubre en 2º de batxillerat, i el 29 d’octubre en un grup d’ESO.  

- "Beauties in Africa". Prize McApreko Fourthson (Ghana), el dia 12 de gener, en un 

grup de 2º de batxillerat.  

 

- “Peace and Interculturality”:  

- 15 de març: Lia McDonald (EUA), Sissi Silva (EUA), Ashish Mehta (Kènia) i 

Alicia González (Espanya).  

- 21 de març: Lia McDonald (EUA), Sissi Silva (EUA), Ashish Mehta (Kènia), 

Sandra Bjarnadottir (Islàndia) i Alicia González (Españnya).  

- 8 d’abril: Lia McDonald (EUA), Sissi Silva (EUA), Sandra Bjarnadottir 

(Islàndia)  i Breshna Belal (Afganistan).  

 
 

10. Curs d’estiu Los Derechos de los Niños/as y la Educación para la Paz 

 

De l’11 al 15 de juliol de 2016 es realitza la IV Edició del curs d’estiu organitzat per la 

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau en col·laboració amb ILEWASI. El curs té 

com a objectiu promoure els drets de la infància i l’educació per a la pau des d’una 

perspectiva intercultural, dins del marc de la cultura per a la pau. Las sessions matinals 

tenen lloc a la sala d’actes de l’Edifici de Postgrau de l’UJI i les vespertines en l’Alberg 

Argentina de Benicàssim. 

11. Participació en actes 

 

- Participació en la trobada de Càtedres UNESCO 2015, nacionals i mediterrànies, 

organitzat per la Càtedra UNESCO d’Estudis i Desenvolupament de la 

Universitat de València, 25 de novembre de 2015. 
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- Participació en “Jornadas Cultura de Paz, Seguridad y Desarme” l’11 i 12 de 

desembre de 2015 en Santiago de Compostela. Aquest acte fou organitzat per 

l’Associació d’Investigació per a la Pau de Santiago de Compostela. 

 

- Participació en l’assemblea anual de socis Aipaz, duta a terme el 13 de desembre 

de 2015 a Santiago de Compostela. 

 

 

12. Premis i Reconeixement 

 

- Premi a la Solidaritat 2016 (març de 2016) atorgat al Màster per part de 

l’Associació Gregal de Castelló. 

 

- Premio per la Pau de la ciutat de Castelló 2016 (abril de 2016), atorgat a 

l’entitat ILEWASI contant amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO per les 

edicions del curs d’estiu Drets de Xiquets/es i Educació per a la Pau  

 

-  Reconeixement al 1er Màster Oficial de Qualitat en matèria de Cooperació 

(i tercer en la relació general) en el ranking realitzat pel periòdic El Mundo (juny de 

2016) 

 

13. Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament 

Actualment, en aquest programa hi ha matriculats més de 90 estudiants internacionals 

en fase d’investigació i elaboració de les seues tesis. 

En el curs acadèmic 2015-2016 s’han defés 10 tesis doctorals, 8 d’elles 

amb menció internacional: Aisha Mershani i Ronald Gardner (EE.UU.), 

Alessandra Farné (Itàlia), Ulises Prieto Mora (Mèxic), Chidiebere 

Ogbonna (Nigèria), Jenni Lind Elmaco (Filipines), Raquel Reinoso (Perú), 

Embarca Hamoudi Hamdi (Sàhara Occidental), Juanma Jiménez Robles i Erika 

Vizkeleti (Espanya).  


