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context 

Diversos països sense aparent guerra en 
curs estan suportant una presència de vio-
lències – especialment de violència armada 
– d’unes dimensions tan elevades que arri-
ben a determinar la seva agenda política i 
econòmica i a condicionar la vida dels seus 
ciutadans i ciutadanes. En alguns territoris 
d’Amèrica Llatina, aquestes violències han 
assolit uns nivells que es podrien conside-
rar epidèmics. A problemàtiques comunes, 
com les desigualtats i exclusions o la cor-
rupció, s’hi afegeixen problemàtiques més 
específiques com el pes del crim organitzat, 
cartels, bandes o maras davant del qual la 
resposta estatal acostuma a passar per més 
seguretat armada i militarització dels espais 
públics, encara que sigui en detriment dels 
drets humans. 

Aquesta violència múltiple, diversa i com-
plexa és l’objecte d’estudi d’aquest semi-
nari que s’emmarca en un nou programa 
de treball de l’ICIP: “Violències fora de con-
textos bèl·lics”. El programa s’organitza en 
tres grans eixos: 1) causes i conseqüències 
d’aquestes violències; 2) resistències soci-
als pacífiques davant d’aquestes violències; 
i 3) polítiques públiques per a la prevenció. 

Tots tres aspectes s’aborden des de la mira-
da pròpia de l’ICIP com a institució de pau. 
És a dir, posant l’èmfasi en la noviolència 
i la seguretat humana, la participació de la 
societat civil, l’apoderament de les víctimes, 
la perspectiva de gènere, la incorporació 
de les minories i l’atenció a la diversitat. 
En relació amb les prioritats geogràfiques, 
en el marc d’aquest programa, l’ICIP posa 
el focus en Mèxic, Guatemala, El Salvador, 
Hondures, Colòmbia i Brasil. 

objectius i dinàmiques del seminari

Entendre de quins contextos i de quin tipus de 
violències parlem, dibuixar un mapa concep-
tual sobre el fenomen i identificar alguns dels 
seus principals reptes i nous debats entorn a 
la qüestió són els motius que han inspirat l’or-
ganització d’aquest seminari. Les discussions 
que hi tindran lloc també haurien de permetre 
discernir les línies de treball en les què una 
institució pública com l’ICIP podria tenir un 
valor afegit. 

La primera taula del seminari té per objectiu 
aportar elements de reflexió que apuntalin un 
marc teòric i metodològic. Efectivament, les 
violències fora de contextos bèl·lics són un fe-
nomen que, malgrat la seva gravetat, ha sigut 
objecte d’una teorització relativament limitada. 
Aquestes violències són qualificades amb un 
ampli ventall d’adjectius: violències endèmi-
ques, no-convencionals, noves, altres, urbanes, 
d’alta intensitat, o inclús violències no-políti-
ques. No hi ha un terme únic i suficientment 
complet, sembla, per referir-se a aquest tipus 
de situacions. Si bé aquestes violències te-
nen causes, dinàmiques i impactes diferents 
segons els diferents punts geogràfics on es 
manifesten, també presenten uns denomina-
dors comuns suficientment significatius com 
per traçar un mapa conceptual i definir una 
visió metodològica per abordar-les. 

La segona part de la jornada – dividida en 
dos blocs – se centrarà en analitzar els dife-
rents reptes i nous enfocaments que plantegen 
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aquestes violències, des d’un punt de vista de 
prevenció fins a un altre més centrat en la 
protecció de la seguretat i dels drets de les 
persones. Efectivament, l’evolució que han anat 
adquirint la violència i el crim en els últims 
anys i en diferents escenaris ha forçat les es-
tratègies de reducció de la criminalitat a adap-
tar-se a aquesta nova realitat, i s’han presentat 
noves mesures i enfocaments per fer-hi front. 

El format del seminari està pensat per facilitar 
l’intercanvi d’impressions i coneixements des 
de diferents visions i disciplines, amb la par-
ticipació de diferents professionals especialit-
zats en la matèria. La metodologia de treball 

prevista implica una exposició inicial de la 
temàtica a tractar, per tal d’obrir seguidament 
el debat amb la resta de participants. 

Aquest seminari dona continuïtat a les refle-
xions introductòries que es van exposar en 
la trobada “Violència(es) a l’Amèrica Llatina. 
Causes, conseqüències i oportunitats de cons-
trucció de pau”, organitzada per l’ICIP el 30 
de maig de 2017 a Santa Coloma de Grame-
net. La nota conceptual preparada per Sergio 
Maydeu, analista en seguretat internacional 
i col·laborador de l’ICIP, recull bona part de 
les qüestions que es van plantejar en aquella 
primera ocasió i obre la porta a nous debats.

 sergio maydeu

El fenomen de la violència i la criminali-
tat en el món ha sofert una pronunciada 
transformació en les últimes dècades, 
amb un impacte important sobre la po-
blació civil. En l’àmbit global, el nombre 
d’homicidis es troba en els seus nivells 
més baixos. Mentre que a l’Àfrica i Àsia 
aquestes reduccions han sigut més sig-
nificatives, hi ha algunes altres regions i 
països, especialment a Amèrica Llatina, 
on s’observa l’efecte contrari. Però fins 
i tot en aquesta regió hi ha diferències 
substancials entre subregions i països, 
cosa que dificulta la seva anàlisi com-
parativa. Aquesta violència directa i es-
tructural es produeix en un entorn formal 
de no conflicte armat. Zones amb espais 
comuns on conviuen agressors i víctimes, 
on la presència de l’Estat és dèbil, i on 
existeixen institucions democràtiques fe-
bles. Una violència que expressaria fortes 
fractures socials, i que està present en 
l’entorn domèstic i de barri, així com en 
l’entorn laboral i social. 

Una violència que es caracteritza també 
per la seva urbanització, que implica una 
pèrdua continuada de l’espai públic i apro-
fundeix en la segregació social i espacial. 
Així, en un context de creixent expansió 
demogràfica de les metròpolis, la ciutat 
perd la seva capacitat socialitzadora. Vio-
lència essencialment urbana que té con-
seqüències directes sobre el concepte de 
la pròpia ciutat i la seva forma de desen-
volupament. Aquest desafiament és un 
repte per a les administracions locals que 
han de fer front a una pèrdua progressiva 
d’autoritat i control sobre part del seu ter-
ritori, i la feblesa que això genera a l’hora 
de formular polítiques públiques locals 
per a revertir la situació. La violència està 
directament involucrada en el model de 
ciutat que se segueix construint. Un mo-
del tancat, on la seguretat fragmenta els 
espais, i alimenta així la marginació d’una 
part rellevant dels seus ciutadans respec-
te a altres, quan no se’ls expulsa. Ciutats 
amb murs visibles i invisibles. 

NOTA CONCEPTUAL



Un model de ciutat, en contraposició amb 
un altre de més obert, on la participació 
comunitària és la més gran expressió de 
salut política i social del municipi, afavo-
rint el contacte entre els ciutadans, evi-
tant la fragmentació urbana i disminuint 
les desigualtats. 

Aquesta violència s’ha convertit en un 
tema prioritari en l’agenda social de di-
versos països i regions del món. La seva 
resolució, per contra, no està donant una 
resposta integral als desafiaments de 
caire econòmic, polític i social que està 
generant. Com cal abordar, llavors, aques-
ta complexa, multidimensional i canviant 
realitat? Com es pot prevenir o reduir?

Durant els últims anys s’ha fet un es-
forç considerable per sistematitzar dades 
estadístiques sobre criminalitat i altres 
indicadors socials i econòmics associats 
que permeten tenir informació per a la 
presa de decisions, així com per avaluar 
el seu impacte sobre la zona d’estudi. 

La resposta d’una majoria de governs que 
han hagut d’afrontar en poc temps alts 
nivells de violència i criminalitat en zones 
de no conflicte armat ha sigut mitjançant 
la implementació de polítiques públiques 
de control i repressió, inclosa la seva prò-
pia militarització. L’altre model existent 
d’intervenció, enfocat a la prevenció, no ha 
sigut un eix prioritari d’aquestes polítiques. 
S’han presentat tots dos models com a 
models contraposats, sense possibilitat de 
coexistir en un mateix espai. La realitat és 
que després d’anys d’aplicació, les políti-
ques securititzadores no han suposat un 
canvi de tendència significatiu en els vo-
lums de violència i criminalitat en aquests 
contexts. En línies generals, les polítiques 
s’han aplicat a curt termini i han buscat 
principalment mitigar la sensació d’inse-
guretat. Tanmateix, ens trobem davant d’un 
fenomen que requereix mesures pensades 
també a mitjà i llarg termini. 

La falta d’anàlisi de les arrels socials, 
polítiques i econòmiques d’aquestes vi-
olències ha condicionat tradicionalment 
les polítiques impulsades per fer-hi front. 
Tanmateix, la finestra d’oportunitat que 
ens els últims anys s’ha obert en pro-
duir-se avenços en l’estudi multidiscipli-
nar d’aquest fenomen i les seves con-
seqüències està contribuint a l’aparició 
de polítiques d’intervenció alternatives, 
especialment en l’àmbit de la prevenció, 
facilitant noves preses de decisions, en 
particular en l’àmbit local i amb el focus 
posat en la joventut. És aquí on la soci-
etat civil juga un paper determinant en 
la solució per a fer front a la disminució 
dels nivells de violència, especialment 
en zones urbanes marginals. Són els ulls 
i les orelles per facilitar una sortida a 
problemàtiques locals. Una primera lí-
nia d’intervenció que s’hauria de poder 
ampliar gradualment. De l’àmbit local 
a l’àmbit general. La intervenció des de 
diferents enfocaments segueix sent un 
assumpte pendent. Això ens hauria de 
permetre a més a més entendre millor 
fins a quin punt les autoritats nacionals 
i internacionals, incloent els mecanismes 
internacionals de protecció dels drets 
humans, necessiten actualitzar les seves 
polítiques per a fer front als nous reptes 
i desafiaments que aquestes violències 
estan generant, i oferir alternatives a les 
polítiques ja existents. 

La violència urbana s’ha d’afrontar es-
pecialment des del govern local, en co-
ordinació continuada amb els governs 
nacionals, sent conscients dels nivells de 
competència de les diverses administra-
cions. La necessitat d’aportar solucions 
integrals és determinant. Si els models 
de polítiques públiques per a la reducció 
de la violència, tant pel que fa el seu 
costat repressiu com el de contenció, han 
resultat ineficients, on queden els models 
proactius? Tenint en compte que la vio-
lència és, també, un problema de salut 



pública, es reforça la necessitat d’im-
pulsar noves polítiques integrals des de 
l’àmbit de l’educació, la salut, les migra-
cions, les relacions exteriors, la joventut, 
etc. i, també, la seguretat. La invisibilitat 
de molts dels efectes que aquestes vio-
lències generen en la població civil ha de 
ser revertida per poder donar una respos-
ta eficaç a aquesta situació. Cal passar 
d’un estat de repressió i asfíxia social 
a un estat viu i respirable, afavorint la 
gestió de l’espai públic en relació amb 
la seguretat i la convivència i oferint me-
canismes de protecció adequats a escala 
local, nacional i regional. 

La necessitat d’obtenir resultats immedi-
ats impedeix entendre que la lluita contra 
la violència ho és també a llarg termi-
ni. Les polítiques públiques han d’ade-
quar-se també a aquesta temporalitat. 

PROGRAMA

 
 9:30h 

benVinGuda i Presentació 
Xavier Masllorens, president de l’ICIP

 09:45h 

Violències fora de contextos bèl·lics: reflexió conceptual.     
Ivan Briscoe, International Crisis Group

Modera: Oscar Mateos, director del programa ICIP “Violències fora de contextos bèl·lics”
  

 PAUSA                                                                                           



 12:00h 

Reptes i nous enfocaments en matèria de prevenció i 
protecció. (Part I)    
•	 Canvi d’enfocament en les estratègies de seguretat

Jessica Cohen, analista en seguretat internacional     

•	 Repensar les polítiques urbanes com a mètode de prevenció de les violències    
Katherine Aguirre, Institut Igarapé    

•	 Preservar el teixit social amenaçat per les violències    
Raquel Willadino, Observatorio de Favelas     

•	 Joves: de víctimes i victimaris a constructors de pau     
Carles Feixa, Universitat Pompeu Fabra   

Modera: Sergio Maydeu, analista i consultor

 DINAR                                                                                             

 16:00h 

Reptes i nous enfocaments en matèria de prevenció i 
protecció. (Part II)    
•	 El marc internacional dels drets humans com a resposta a aquestes violències 

David Bondia, Institut de Drets Humans de Catalunya    

•	 Els reptes de l’acció humanitària en els contextos d’altres violències   
Marc Bosch, Metges sense Fronteres     

•	 Fugir de les violències: com gestionar els desplaçaments de població i 
garantir el dret d’asil?      
Gisela Cardús, Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat  

Modera: Sabina Puig, tècnica de programes de l’ICIP

 18:30h 

conclusions 
Oscar Mateos, ICIP
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