
Taller de treball i xerrada oberta: 

Mediació Científica  
en Situacions de Conflicte
Ponents: París-Montagne

Dates: del 16 al 18 de març de 2011

Lloc: Institute Français de Barcelona

Promotors: [Ciencia]x[Libre] // KdV, Consultor 
Cultura

Organitza: Institut Francès de Barcelona 
// Ambaixada de França. Servei per a la Ciència  
i la Tecnologia. Antena de Barcelona. 

Suport: Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC) // Observatori de la Difusió 
de la Ciència (ODC)

Presentació
París-Montagne és una ONG creada després dels 
disturbis que van sacsejar els suburbis francesos el 
2005. Dirigida per joves científics, Paris-Montagne 
utilitza la ciència com a eina de cohesió social, 
donant lloc al que anomenem mediació científica.

La Ciència, entesa com Recerca, té implícits 
alguns valors fonamentals importants: està 
basada en el pensament crític, el diàleg, la ra-
cionalitat, l’entesa mútua i el progrés colectiu.  
L’objectiu de Paris-Montagne és compartir 
aquests valors i conscienciar el nostre públic 
sobre la importància d’aquests valors en una 
democràcia viva. Hem desenvolupat eines 
que ens permeten transferir a la ciutadania, 
especialment a les zones amb conflictes socials,  
els valors assimilats pels joves a través de 
la seva descoberta de la recerca científica.  
website www.paris-montagne.org

Livio Riboli Sasco: postdoc en Biologia Teòrica, 
fundador i membre de la junta de Paris Montagne ONG. 
website www.livio.fr

Leïla Perié: postdoc en Immunologia, 
vicepresidenta of Paris Montagne  
website www.sites.google.com/site/perieleila

Objectiu del taller  
i la presentació
Aquestes sessions intentaran potenciar les 
capacitats dels assistents, principalment joves 
científics amb experiència en difusió de la 
ciència i professionals de la mediació social, a 
més a més de facilitar el contacte i sinergia dels 
participants de cara a futures col·laboracions.

L’Objectiu d’aquest taller és compartir l’experiència 
de Paris Montagne i altres iniciatives europees 
amb perspectiva similar, a més a més de ofe-
rir eines bàsiques a persones interessades en 
capacitar-se per apropiarse-les i fer-les servir 
en contextos locals. S’exposarà amb detall els 
punts forts i febles de l’enfocament de Paris-
Montagne. 

A França treballen amb estudiants de secun-
dària de zones desafavorides, mitjançant un 
programa de divulgació a escala estatal que  
ofereix tutories personals i la possibilitat de  
descobrir el món de la recerca a través de  
reunions amb investigadores de diversos camps. 
També ofereix als seus membres l’oportunitat 
de dur a terme la seva pròpia recerca en els 
laboratoris reals durant els dies festius (200 
alumnes l’any). 

En aquests moments París-Montagne està des-
envolupant projectes a nivell internacional per 
difondre la seva proposta i compartir-la amb  
actors locals. Han contribuït a iniciar el primer 
festival de la ciència dels Territoris Palestins. 

També son els fundadors i membres actius d’una  
xarxa internacional, amb ONGs de 4 països  
que utilitzen la Cultura Científica com una eina 
per a la resolució de conflictes (ConSol, que 
actualment opera a la ex-Iugoslàvia).

Programa de treball
Dimecres 16 de març de 2011

20.00h Xerrada Presentació oberta al públic 
general i a especialistes i entitats potencialment 
vinculades a futurs projectes.

Dijous 17 de març de 2011

10.00h Matí: Què ofereix la Recerca Científica? 
Discussió de les oportunitats que ofereix la 
difusió del mètode científic, de manera que 
permeti abordar problemes més globals i de 
caire social. Format: Classe i treball en grups 
reduïts.

14.00h Dinar i continuació de les discussions en 
el mateix IF.

15.30h Tarda: Sessió de formació pràctica en 
difusió de la ciència dirigida a temes socials. 
Format: Exercicis pràctics, treball en grups reduïts.

18.30h Berenar col·lectiu.

Divendres 18 de març de 2011

10.00h Matí: Quines oportunitats existeixen 
per implicar estudiants universitaris i joves 
científics i que es converteixin en organitzadors 
i actors? Accions internacionals.

14.00h Dinar i continuació de les discussions en 
el mateix IF.

15.30h Tarda: creació de capacitats: brainstorming, 
discussió de projectes dels participants i 
perspectives locals.

18.30 Berenar i comiat.

Detalls tècnics:
Taller de treball: 

 ⋅ 30 participants.
 ⋅ Idioma comú l’anglès, es podrà treballar 
també en català, castellà i francès.

Presentació oberta al públic: 
 ⋅ Capacitat per a 200 persones.
 ⋅ Francès amb traducció al català.

Per a més informació:
web: www.ifbcn.cat mail: cienciaporlibre@gmail.com, 
pausenra@kdvcc.es telèfons: 93 706 53 98
Documentació:

 ⋅ Nota de premsa: castellà i català.
 ⋅ Presentació: resum del projecte Con Sol amb 
diapositives.

Organitza: Ponents:
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Mediació 
Científica en 
Situacions  
de Conflicte
del 16 al 18 de març de 2011

Graffiti de: Banksy

Amb el suport:

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE COMUNICACIÓ C IENTÍF ICA


