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Taller de treball i xerrada oberta:  
Mediació Científica en Situacions de Conflicte 

Ponents: París-Montagne 
Dates: 16, 17 i 18 de març de 2011 
Lloc: Institute Français de Barcelona 
Promotors: [Ciencia]x[Libre] , KdV, Consultor Cultural 
Organitza: Institut Francès de Barcelona. Ambaixada de França. Servei per a la 
Ciència i la Tecnologia. Antena de Barcelona.  

 

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 racionalitat, l’entesa mútua i el progrés 
col·lectiu. L’objectiu de Paris-Montagne és compartir aquests valors i conscienciar al 
públic sobre la importància d’aquests valors en una democràcia viva. Han 
desenvolupat eines que els 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. http://www.paris-montagne.org/ 
 
Livio Riboli Sasco: postdoc en Biologia Teòrica, fundador y membre de la junta de 
Paris Montagne ONG (website www.livio.fr), 
Leïla Perié: postdoc en Immunologia, vicepresidenta of Paris Montagne (website 
https://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 d’altres 
iniciatives europees amb perspectiva similar, oferint eines bàsiques a persones 
interessades en  capacitar-se per apropiar-se-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 secundària 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 la oportunitat de dur a terme la seva pròpia 
recerca en els laboratoris reals durant els dies festius (200 alumnes per any).  
  
En aquests moments París-Montagne està desenvolupant 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 són 
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) 
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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 
Correus: cienciaporlibre@gmail.com ; pausenra@kdvcc.es 
Telèfons: 937065398 
 
Documentació: 
• Nota de premsa castellà i català 
• Presentació- Resum del projecte Con Sol amb diapositives 
 
Organitza: 
 
 
 
Ponents: 
  
 
 
Amb el suport:  
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NOTA DE PREMSA: Institute Français de Barcelona. 19 de marzo de 2011 
 
• Usando la Comunicación Científica en Intervención Social 
• Una ONG de jóvenes científicos franceses lidera proyectos de capacitación 

personal y resolución de conflictos 
• Diálogo, entendimiento y progreso colectivo, valores fundamentales de la 

Investigación, son llevados a la sociedad a través de jóvenes desfavorecidos. 

 
París-Montagne es una ONG creada tras los violentos disturbios que sacudieron los 
suburbios franceses en 2005. Dirigida por jóvenes científicos, Paris-Montagne utiliza la 
comunicación de la ciencia como herramienta de capacitación en contextos social, 
cultural y políticamente difíciles. El marco teórico de Paris-Montagne es que la 
Investigación se basa en algunos valores fundamentales importantes que pueden 
servir como herramientas de capacitación social y resolución de conflictos: el diálogo, 
la racionalidad, el entendimiento mutuo y el progreso colectivo.  
  
En Francia, Paris-Montagne trabaja con estudiantes de secundaria de zonas 
desfavorecidas, mediante un programa de divulgación a escala nacional que ofrece 
tutorías personales. Ofrecen la posibilidad de descubrir el mundo de la investigación a 
través de reuniones con investigadores de diversos campos y la oportunidad de que 
200 participantes por año lleven a cabo, durante sus vacaciones, su propia 
investigación en  laboratorios reales.  
 
En 2010 comenzaron a desarrollar proyectos a nivel internacional para difundir su 
propuesta y compartirla con  actores locales. Así, contribuyeron a iniciar el primer 
Festival de la Ciencia de los Territorios Palestinos. Al mismo tiempo, son los 
fundadores y miembros activos de ConSol, una red internacional de ONGs que 
actualmente opera principalmente en la ex-Yugoslavia y que utiliza la Cultura Científica 
como una herramienta para la resolución de conflictos.  
 
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo, dos de los miembros fundadores de Paris-
Montagne estarán en  Barcelona para dar a conocer su proyecto y generar potenciales 
colaboraciones. Con base en el Institute Français de Barcelona,  realizarán un taller de 
formación para jóvenes científicos y trabajadores sociales, ya que ambos grupos 
podrían estar interesados en utilizar estas herramientas en contextos locales. El taller 
quiere servir de apoyo a proyectos personales y a generar nuevas sinergias entre los 
participantes. Adicionalmente, impartirán una conferencia pública dirigida a todos 
aquellos interesados en este tipo de enfoques, ya sea desde la comunicación científica 
o desde la intervención social. 
 
Links 
www.paris-montagne.org 
http://www.paris-montagne.org/journee-
erreur 
http://www.paris-montagne.org/festival2249 
http://peace.paris-montagne.org/ 
 
www.con-sol.org 
http://www.con-sol.org/blog 
http://www.con-sol.org/image 

 
www.livio.fr 
http://www.necker.fr/tamara/ 
http://www.ouvronslesportes.org/ 
 
 
https://sites.google.com/site/perieleila 
http://www.cri-paris.org/fr/cri/ 
http://www.scienceacademie.org/ 
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NOTA DE PREMSA: Institute Français de Barcelona. 19 de març de 2011 
 
• Utilitzant la Comunicació Científica en la Intervenció Social 
• Una ONG de joves científics francesos lidera projectes de capacitació 

personal i resolució de conflictes 
• Diàleg, entesa i progrés col·lectiu, valors fonamentals de la recerca, es 

traslladen a la societat a través de joves desafavorits. 

 
París-Montagne és una ONG creada després dels violents disturbis que varen sacsejar  
els suburbis francesos el 2005. Dirigida per joves científics, Paris-Montagne utilitza la 
difusió de la ciència com una eina de capacitació en contextos social, cultural i 
políticament difícils. El marc teòric de Paris-Montagne és que la Recerca es basa en 
alguns valors fonamentals importants que poden servir com a eines de capacitació 
social i resolució de conflictes: el diàleg, la racionalitat, l’entesa mútua i el progrés 
col·lectiu.  
  
A França, Paris-Montagne treballa amb estudiants de secundària de zones 
desafavorides, mitjançant un programa de divulgació a escala de país que ofereix 
tutories personals. Ofereixen la possibilitat de descobrir el món de la recerca 
mitjançant reunions amb investigadors de diversos camps i la oportunitat de que 200 
participants per any portin a terme, durant les seves vacances, la seva pròpia recerca 
en  laboratoris reals.  
 
El 2010 van començar a desenvolupar projectes a nivell internacional per difondre la 
seva proposta i compartir-la amb  actors locals. Així, van contribuir a iniciar el primer 
Festival de la Ciència dels Territoris Palestins. Al mateix temps, són els fundadors i 
membres actius de ConSol, una xarxa internacional d’ONGs que actualment opera 
principalment a la ex-Iugoslàvia i que utilitza la Cultura Científica com una eina per a la 
resolució de conflictes.  
 
Durant els dies 16, 17 i 18 de març, dos dels membres fundadors de Paris-Montagne 
estaran a Barcelona per donar a conèixer el seu projecte i generar potencials 
col·laboracions. Amb base al Institute Français de Barcelona,  realitzaran un taller de 
formació per a joves científics i treballadors socials, ja que ambdós grups podrien estar 
interessats en utilitzar aquestes eines en contextos locals. El taller vol servir de 
recolzament a projectes personals i a generar noves sinergies entre els participants. 
Addicionalment, impartiran una conferencia pública dirigida a tots aquells interessats 
en aquest tipus d’enfocaments, ja sigui des de la difusió científica o des de la 
intervenció social. 
 
Links 
www.paris-montagne.org 
http://www.paris-montagne.org/journee-
erreur 
http://www.paris-montagne.org/festival2249 
http://peace.paris-montagne.org/ 
 
 
www.con-sol.org 
http://www.con-sol.org/blog 
http://www.con-sol.org/image 

 
www.livio.fr 
http://www.necker.fr/tamara/ 
http://www.ouvronslesportes.org/ 
 
 
 
https://sites.google.com/site/perieleila 
http://www.cri-paris.org/fr/cri/ 
http://www.scienceacademie.org/ 
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CV dels ponents / CV de los ponentes 
 
 

Livio Riboli-Sasco 
 
 
Después de graduarse en la Ecole Normale Supérieure en París, completó un 
Doctorado en Biología Teórica en la Universidad Paris Descartes, explorando los 
conceptos de información y discutiendo cómo la cooperación y la transferencia de 
información co-evolucionan. Actualmente continua investigando como post-doc en este 
campo en el ISERM de París, y se encuentra a cargo del desarrollo de un programa de 
grado altamente innovador en la Universidad Paris Descartes. 
 
En 2006 fundó la asociación Paris-Montagne, con el objetivo de ayudar a estudiantes 
de áreas desfavorecidas a descubrir la investigación científica y apoyarlos a la hora de  
embarcarse en estudios de larga duración. Este programa ha sido reconocido a nivel 
nacional e internacional por su uso de la ciencia como una herramienta de cohesión 
social y resolución de conflictos. 
 
 

Leïla Perié 
 
Doctora en Inmunología e Ingeniera Agrónoma, Leïla Perié está trabajando en el 
modelado matemático de la inmunología. Ha creado un grupo de trabajo sobre filosofía 
de la inmunología en el Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología 
(IHPST) y enseña Biología de Sistemas en el Centro de Investigación Interdisciplinaria 
(Paris Descartes). Leïla Perié busca desarrollar aproximaciones teóricas y 
experimentales a la inmunología. Acaba de mudarse a los Países Bajos  para trabajar 
durante los próximos dos años. 
 
En paralelo a sus actividades de investigación, está directamente implicada  en la 
asociación Paris-Montagne, donde coordina los proyectos sobre el uso de la 
comunicación científica en áreas de conflicto (ConSol y el Festival de Ciencia de 
Palestina) 
 


