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Introducció 
 
 
 

Des dels seus inicis, el CAE sempre ha treballat per educar en uns determinats valors a través, 
majoritàriament, d’accions vinculades i/o relacionades amb l’educació en el lleure, el joc i la 
dinamització sociocultural. 
 
Aquestes accions s’han articulat al voltant dels tres eixos bàsics de treball de l’entitat: la 
programació d’activitats formatives, la promoció i organització d’activitats i el disseny, difusió 
i cessió de recursos didàctics i educatius. 
 
El projecte “RESP ... 2012” –Recursos per a l’Educació en la Solidaritat i la Pau- és una 
actuació integral del CAE, que incorpora aquests tres eixos de l’entitat en un treball que té 
com a finalitat potenciar l’educació en l’àmbit de la solidaritat i de la cultura de la Pau. Dins 
aquest projecte s’hi emmarca el recurs “Taller sobre conflictes territorials”. 
 
Vivim en un món complex, globalitzat i desigual on sovint pot ser difícil identificar les causes 
reals dels conflictes. La tipologia de conflictes existents és molt àmplia, però sovint el control 
dels recursos, ja siguin naturals, econòmics, humans... és l’origen de les discrepàncies i les 
tensions. 
 
Amb el Taller “Conflictes territorials” es pretén treballar amb els joves les possibles causes 
d’aquests, a través d’una dinàmica on ells mateixos acaben generant un conflicte. El 
sorgiment de la violència, les limitacions imposades per un model de societat competitiu i on 
es prioritza el benefici personal enfront del col·lectiu, la dificultat de consensuar unes normes 
per arribar a un acord... acaben conduint el joc. Aquestes conductes permeten reflexionar 
sobre alguns dels conflictes mundials i a la vegada pensar sobre possibles vies de solució 
basades en la cultura de la pau i la solidaritat. 
 
Per altra banda, davant l’existència d’un conflicte o una desigualtat, què hi podem fer 
nosaltres? Són efectives les formes de mobilització que coneixem? Quina repercussió tenen? 
Amb quines ens sentim més identificats?  
 
La segona part del taller és una reflexió entorn el paper que podem jugar cada un de 
nosaltres per tal de millorar la societat que ens envolta. Els joves opinen en un debat 
dinamitzat on es fan palesos els avantatges i inconvenients de les formes de mobilització 
social que coneixem.  
 
Es tracta, doncs, d’incitar a conèixer què hi ha darrere dels conflictes, de poder palpar la 
complexitat del món i de reflexionar sobre quin pot ser el nostre rol, sempre educant a partir 
d’uns valors basats en la pau i la solidaritat. 
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Què és l’educació per a la pau?  
 
 
 

Abans de posar en pràctica el taller Conflictes territorials, val la pena fer una reflexió sobre 
què entenem per educar per la pau i en quines actituds, valors i maneres de treballar es 
fonamenta. 
 
Segons explica Xesús Jares en el seu llibre Educación para la paz publicat per Editorial 
Popular (Madrid, 1999) , “l’educació per a la pau l’hem d’entendre com un procés dinàmic, 

continu i permanent, fonamentat en els conceptes de pau positiva i en la perspectiva creativa 

del conflicte, i que, a través de l’aplicació d’enfocaments socioafectius i problematitzadors, 

pretén desenvolupar una nova cultura, la cultura de la pau, que ajudi a les persones a 

observar críticament la realitat situant-s’hi enfront i actuar en conseqüència”. 
 
Així doncs, cal educar en l’observació del món que ens envolta i oferir eines i coneixements 
per tal de desenvolupar un esperit crític que permeti als joves anar adoptant una posició 
coherent per actuar enfront de les desigualtats i les injustícies, sempre des d’una vessant 
constructiva. 
 
Per aconseguir-ho, la metodologia i els recursos emprats pel dinamitzador/a de l’activitat 
també han d’estar en la línia dels objectius i, per tant, l’actitud que mostrem davant dels 
joves, la forma com ens comuniquem, la metodologia emprada i els continguts que es 
treballen haurien de respectar certs criteris.  
 
 

• Actitud: oferir una actitud respectuosa amb els joves i les seves opinions 
respecte els conflictes, posant en dubte aquelles qüestions sobre les que es 
consideri interessant debatre i sense mostrar una posició autoritària o dèspota. 

• Comunicació: establir unes normes de comunicació i uns torns de paraula que 
facilitin el diàleg i l’intercanvi d’opinions. Fomentar l’escolta activa. 

• Metodologia: treballar a partir de recursos i dinàmiques que permetin als joves 
participar activament del taller, experimentar en primera persona i construir 
noves visions envers el conflicte i la cultura de pau. 

• Continguts: oferir continguts plurals i respectuosos i, a la vegada, permetre que 
 siguin els propis joves qui, a través de les seves vivències i opinions, generin el 
debat i desenvolupin l’esperit crític. 

 



 Conflictes territorials. Els conflictes a debat Pàgina 6 de 16 

Taller Conflictes territorials 
 
 
 

 Objectius generals del taller 
 
 

• Introduir els joves en l'anàlisi dels conflictes territorials. 

• Aprofundir en el perquè dels conflictes i educar una mirada crítica. 

• Analitzar quins són els patrons majoritaris de resposta davant un conflicte. 

• Fer un pas més enllà i adoptar una òptica basada en la solidaritat i la cultura de la pau a 
l'hora d'analitzar-los i trobar solucions. 

 
 
 

 Públic destinatari 
 
 

El taller està adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys, aproximadament i és un recurs pensat 
perquè el duguin a terme, d’una manera prioritària, els diferents agents educatius de 
Manresa i de la comarca del Bages que intervenen amb joves: centres d’ensenyament 
secundari, centres d’esplai, agrupaments escoltes i entitats d’educació en el lleure, 
educadors/es i dinamitzadors/es juvenils, responsables de casals de joves, etc.  
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1a Activitat: El castell de cartes 
 
 
 
Aquesta dinàmica està extretas dels recursos educatius de la Fundació per la Pau 
(http://fundipau.org) 
 
 

Objectius específics  
 

• Viure en primera persona les causes que poden desencadenar un conflicte violent. 

• Equiparar el conflicte generat amb un conflicte real. Quins punts en comú hi trobem? 

• Reflexionar sobre els valors imperants en una societat competitiva i individualista i 
identificar com ens afecten a l'hora d'actuar. 

• Obrir una nova perspectiva de solucions i construcció a partir de la cultura de la pau. 

 
 

Desenvolupament 
 
 
Per desenvolupar l’activitat és interessant comptar amb un mínim de 15 persones i disposar 
d’un espai ampli (una aula amb les taules arraconades, per exemple).  
 

1. Es fan tres grups iguals. Se’ls 
explica que l’objectiu del joc 
és aconseguir construir un 
castell de cartes el més alt 
possible, amb un límit de 20 
minuts de temps. I que per 
fer-ho disposaran d’un 
material determinat.  

 
 
2. Es posen al centre de l’aula 

dues taules. Un dels grups se 
situa al voltant d’una taula, el 
segon grup al voltant de la 
segona taula i el tercer grup 
surt un moment a fora 
acompanyat de la persona que dinamitza l’activitat. Aquest tercer grup són els 
anomenats observadors. Disposen d’una llibreta i un bolígraf cada un per poder 
apuntar tot allò que van observant mentre es porta a terme la dinàmica. Se’ls explica 
que no poden intervenir en cap moment i que és interessant que escriguin tot allò 
que van veient, ho considerin d’entrada significatiu, o no. 

 
 

3. Es reparteix el material entre els grups que estan al voltant de les dues taules. En el 
grup 1 se’ls hi facilita un material útil per aconseguir construir el castell: cartes, 
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plastilina i una alfombreta verda de jugar a cartes. Al grup dos se’ls hi dóna molt 
material, però innecessari per poder realitzar aquesta tasca amb facilitat: cartes, 
màquina de fer forats, una calculadora, cd’s, anelles de cortina,...o material d'aquest 
estil que disposeu a mà. 

 
 

4. Abans de començar és important remarcar que l’objectiu és aconseguir contruir el 
castell de cartes i que per fer-ho, TOT S’HI VAL. 

 
 

5. Una vegada han passat els 20 minuts, els tres equips seuen en rotllana. S’observa el 
resultat. S’ha construït algun castell? Qui ha guanyat?  

 
 

6. Llavors és el torn dels observadors, que expliquen què ha anat succeint al llarg del 
joc. 

 
 

Reflexió i debat 
 
 
Reflexió i debat sobre el conflicte que s’ha generat entorn a la construcció del castell de 
cartes a partir dels següents punts: 
 
• La causa de l’aparició de la violència és, principalment, una injustícia estructural (uns 

tenen millor material que els altres). 

• Les actituds agressives davant d’un conflicte mai el solucionen sinó que l’empitjoren. 

•  L’objectiu competitiu del joc és incompatible amb la cooperació entre els dos grups i 
això, dóna com a resultat uns castells més petits que els que podríem haver fet 
cooperant i sense violència. 

• Amb unes altres actituds personals, no violentes, hauríem pogut ajudar a fer castells més 
alts. Es podria haver desobeït l’objectiu de guanyar? Què hagués passat? 

• I si s’haguessin consensuat unes normes? Potser el conflicte s’hauria resolt de manera 
diferent... 

 
 

Material necessari 
 
• Dues baralles de cartes velles 

• Plastilina 

• Alfombreta de jugar a cartes 

• Calculadora (substituïble per material similar) 

• Cd's per llençar (substituïble per material similar) 

• Anelles de cortina (substituïble per material similar) 

• Màquina de fer forats (substituïble per material similar) 
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• Llibretes (per un terç del número de participants) o fulls en blanc 

• Bolígrafs (per un terç del número de participants) 

• Ordinador 

• Projector 

 
 

Durada 
 
La dinàmica del castell de cartes pot tenir una durada variable d'entre 45 i 60 minuts. 
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2a activitat: Tipologia de conflictes i formes de mobilització 
 
 
 
La segona part de la dinàmica consisteix en reflexionar sobre els diferents tipus de conflictes 
existents, les seves possibles causes, el coneixement que en tenen els joves i les formes de 
mobilització. 
 
 

Objectius específics  
 
 

• Reflexionar sobre quin pot ser el nostre paper davant d'una situació que considerem 
injusta o desigual. 

• Responsabilitzar els joves de la influència que cada un de nosaltres exerceix en l'entorn 
on viu. 

• Redefinir les formes de mobilització que coneixem, pensant per a què ens serveixen i 
quina repercussió social podem aconseguir. 

• Aprendre a debatre a partir del respecte i l'argumentació de les idees. 

 
 

Desenvolupament 
 
 
A partir d'una presentació de diapositives o similar, parlem sobre com podem classificar els 
conflictes que coneixem. Es tracta de que els joves busquin exemples que corresponguin a 
aquestes diferents tipologies de conflictes i que a la vegada puguem explicar les causes 
d'aquests a partir d'un debat entre el grup i veure quines similituds hi trobem amb el 
conflicte que hem generat a l'aula anteriorment en la construcció del castell de cartes. 

 
 
 

Tipologia de conflictes 
 
 

Característiques Tipus 

Locals 

Nacionals 

Estatals 

Continentals 

→Segons la situació geogràfica 

Mundials 

Àmbit social →Segons l'àmbit d'afectació 

Àmbit econòmic 
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Característiques Tipus 

Àmbit polític 

Àmbit mediambiental 

Altres àmbits 

Conflicte bèl·lic 

Conflicte amb violència invisible 

→Segons si es fa ús, o no, de la 
violència 

Conflicte no-violent 

 
 
Per treballar les diferents formes de mobilització es pot utilitzar la dinàmica dels post-its. 
 
Es divideix el grup en parelles o en grups de tres persones i es reparteix a cada grup dos post-
its i dos retoladors de diferent color. 
 
El dinamitzador/a, llegeix una llista de formes de mobilització i cada grup ha de classificar 
aquelles que creu que poden contribuir a canvis en la societat d'una manera positiva i, per 
altra banda, aquells que comporten situacions que poden empitjorar el conflicte o tenir 
conseqüències negatives. Sovint, la resposta no és blanc o negre però es tracta de que facin 
un esforç a l'hora de posicionar-se i després puguin argumentar la seva decisió, tot 
desenvolupant així l’esperit crític.  
 
Una vegada tenen les formes de mobilització classificades, cada grup enganxa els post-its a la 
pissarra, que hem dividit en dos espais i argumenten la classificació feta. A partir d'aquí 
sorgeix un debat on es reflexiona sobre les diferents maneres de mobilitzar-se, amb els pros i 
els contres de cada una d'elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formes de mobilització 
 
• Fer una pintada 

• Fer una assentada 

• Manifestar-se al carrer 

• Cremar contenidors 

• Constituir una plataforma 
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• Acampar en un lloc públic 

• Fer una cassolada 

• Tallar una carretera 

• Fer una vaga 

• Recollir firmes 

• Participar en algun col·lectiu o entitat social 

• Altres... 

 
 

 Material  
 
 

• Ordinador 

• Projector 

• Post-its de dos colors diferents 

• Retoladors de dos colors diferents 

 
 

 

 Durada de l’activitat 
 
 

La dinàmica de la tipologia de conflictes i les formes de mobilització es pot fer tant curta o 
llarga com sigui necessari, depenent de com es desenvolupi el debat entre els joves. Una 
durada aproximada pot ser entre 30 i 45 minuts. 
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Per saber-ne més 
 
 

A continuació trobareu un recull de pàgines web que us poden ser útils per aprofundir en els 
conflictes que vulgueu treballar amb els joves, així com també per complementar aquesta 
proposta de taller amb altres dinàmiques i recursos relacionats amb la cultura de la pau. 
 
 

 Flors Sirera. Casa per la Solidaritat i la Pau.  
  

http://casaflorsirera.wordpress.com  
En el bloc de la Casa Flors Sirera hi ha recursos per a treballar la Solidaritat i la Pau, ja sigui a 
través del joc, d’activitats de ciutat, de llibres,... A més, hi trobareu les campanyes de 
sensibilització entorn a aquesta temàtica que es porten a terme a la ciutat de Manresa. 

 
 

 Fundació per la Pau 
 

 http://fundipau.org.  
En aquesta pàgina hi trobareu la descripció de l’entitat a més de diferents recursos i 
propostes didàctiques per a treballar la cultura de la pau. 

 
 

Escola de cultura de pau de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
http://escolapau.uab.cat.  
L’Escola de cultura de pau fa un seguiment exhaustiu dels diferents conflictes existents al 
món. Us pot servir per a documentar-vos, per trobar mapes de conflictes i processos de pau i 
també per conèixer nous jocs i dinàmiques classificats en els àmbits següents: educació per 
la pau, educació en i per al conflicte i per a la convivència, educació intercultural i educació 
per a comprendre el món. 
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El CAE ho posa fàcil 
 
 
 

Amb les indicacions d’aquest dossier no es massa difícil poder desenvolupar aquestes 
activitats. Tot i així, des del CAE s’ofereixen dues possibilitats de cara a facilitar la realització 
d’aquestes activitats en centres escolars, equipaments juvenils, entitats juvenils, etc.  

 
 

Activitats de tutoria del Servei d’Informació Juvenil ManresaJove 
 
Des de l’any 2005 el CAE gestiona el servei d’informació 
juvenil de Manresa -el que en altres temps va ser Bloc, 
posteriorment el Sapsk? i que actualment rep el nom de 
Servei d’Informació juvenil ManresaJove.  
 
En el marc d’aquest servei, el CAE ofereix als cinc centres 
d’ensenyament secundari de Manresa un catàleg 
d’activitats educatives, informatives i de sensibilització a 
desenvolupar en grups classe. Cada curs s’elabora un 
catàleg renovat amb les propostes disponibles i les 
persones responsables de servei es coordinen amb els 
centres educatius per concretar les activitats que es 

desenvoluparan al llarg de l’any. En aquest cas, la majoria de les activitats proposades, són 
gratuïtes.  
 
Els tallers de conflictes territorials formen part d’aquest catàleg d’activitats. Si sou professor 
/a d’un d’aquests centres i hi esteu interessats, consulteu amb el coordinador/a pedagògic 
del centre o contacteu directament amb el Servei d’Informació Juvenil ManresaJove per 
veure’n la disponibilitat. 
 
 

 

Un taller a mida  
 
En cas que s’hagin exhaurit les activitats a 
desenvolupar a cada centre o no sou un 
institut de Manresa, hi ha la possibilitat 
que des del CAE s’organitzi un taller a 
mida. Es tracta d’una activitat conduïda 
per un o dos dinamitzadors/es, adreçada a 
un grup d’entre 15 i 30 nois i noies i que es 
pot fer a l’escola, a l’institut, en un 
equipament juvenil, al cau o l’esplai, etc. 
La durada pot oscil·lar entre 1 i 2 hores. En 
cas que hi estigueu interessats, poseu-vos 
en contacte amb el CAE per concretar 
activitat, dia, horari i cost. 
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