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Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona
Tel. 977 55 86 15
cecos@urv.cat

Director: Dr. Josep Sánchez Cervelló

Presentació

El Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) és un centre de recerca propi de la 
URV, format per un equip de recerca interdisciplinari que agrupa politòlegs, sociòlegs, 
historiadors, juristes, antropòlegs i especialistes en comunicació. 

L’objectiu general des que es va crear va ser construir un espai de reflexió crítica, que pro-
mogui el diàleg multidisciplinari sobre els principals conflictes socials del món contempo-
rani a través d’activitats de recerca científica, activitats docents i formatives i altres serveis 
tècnics i professionals propis de la Universitat.

Els objectius específics del CECOS són: 

Generar coneixement des d’una mirada polièdrica i globalitzadora sobre els processos en 
conflicte a l’Estat i Europa, entenent per conflicte social la pugna d’interessos contraposats 
motivats per fets socials, polítics, econòmics, de gènere, ètnics, religiosos o de qualsevol 
altra naturalesa.

Contribuir al disseny de solucions innovadores, inclusives i responsables en un context de 
canvi i transformació sense precedents (crisis d’identitat europea, estructura professional, 
impacte social dels fluxos migratoris, nous paradigmes de participació, igualtat, transpa-
rència del govern, dèficits democràtics, exclusió i pobresa...).
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Composició 

El CECOS ha mantingut l’estructura inicial fins al Ple del febrer de 2018, que va aprovar la 
inclusió del Grup de Recerca Consolidat Geopolítica i Cultura (SGR2017).

La composició del Centre de Recerca queda de la manera següent:

 – Grup de Recerca Consolidat SGR2017, Social Business Research Lab. 
http://sbrlab.com/noticias/

 – Grup de Recerca Consolidat SGR2017: Geopolítica i Cultura. 
https://www.facebook.com/geopoliticultura/

 – Grup de recerca URV Del Colonialisme al Món Global.

 – Investigadors individuals incorporats en altres grups.

Respecte al nombre d’investigadors que en formen part, es manté en 19, 18 doctors, ads-
crits a sis departaments. 

En el Ple del febrer del 2018 es va decidir prorrogar un any més el Pla estratègic de desen-
volupament del CECOS, presentat i aprovat pel Consell de Govern ordinari de febrer del 
2015.

Segons els Estatus del CECOS, aprovats pel Consell de Govern de la URV, el nomenament 
de director i la composició de la Comissió Executiva és per una durada de tres anys renova-
bles. En sessió plenària es va renovar Josep Sánchez Cervelló en el càrrec de director i for-
men la Comissió Executiva Ángel Belzunegui, Alberto Reig, Teresa Torres i Jordi Carbonell. 

El CECOS ha rebut un finançament de la URV de 10.000 euros, amb els quals es va convo-
car un plaça de tècnic laboral grup II a temps parcial per donar suport al desenvolupament 
del Pla estratègic i a les accions de recerca proposades pels investigadors.

A continuació s’exposen les principals activitats dutes a terme pel Centre durant el curs 
acadèmic 2017-18. 

Recerca

Durant el curs s’ha donat suport en la redacció, preparació i presentació de projectes. As-
senyalem el suport a la presentació dels dossiers dels dos grups de recerca consolidats en 
la convocatòria SGR, el seguiment posterior a la resolució provisional i la preparació de les 
al·legacions a la resolució de finançament, pendent de resolució.

Es van presentar dues candidatures Beatriu de Pinós (Universitat de Luxemburg i Universitat 
Nova de Lisboa), de dos candidats doctors interessats en les recerques i treballs del CECOS.

També es va presentar una candidatura Juan de la Cierva Incorporació, de la Universitat del 
País Basc, pendent de resolució d’al·legacions.

El CECOS intervé com a principal interlocutor per executar el conveni amb el Centre d’Es-
tudis Diplomàtics i Estratègics de París, per a la codirecció de tesis doctorals. Aquest any 
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s’han avaluat quatre propostes de tesis, de les quals se n’han acceptat dues i finalment, per 
raons de titulacions del doctorand, se n’està codirigint una. 

S’han obtingut els projectes següents en convocatòries competitives:

 – Esprit. Jean Monnet Modul. The Challenges of the UE in the social agenda: Poverty, 
Inequality and social inclusion.

 – La proposta ha estat finançada dins del programa Erasmus+ Programme – Jean Mon-
net Activities Teaching and Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence 
Call for proposals 2017 – EAC/A03/2016. En el mòdul hi participa el professorat se-
güent: Santiago Castellà (URV), Francesc Valls (URV), Francisco Ayala (URJC), Hilde 
Sánchez-Morales (UNED), Lina Gálvez (UPO), Luis Moreno (CSIC), Eloísa del Pino 
(CSIC), Inma Pastor (URV), Paloma Pontón (URV) i Ángel Belzunegui (URV), que fa 
les tasques de coordinador del mòdul. Les activitats docents del mòdul es portaran 
a terme durant tres cursos acadèmics consecutius: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-
2020.

 – 553287-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-NETWORK. Equality training network: EU con-
tributions to gender mainstreaming and citizenship. Programa EAC/S11/13: ERAS-
MUS+ Jean Monnet Networks. 01/09/2014 – 31/08/2017. IP: Inma Pastor

 – 2015-1-FR01-KA204-014905 “L’Encyclopedie des Migrants – Une grande entrepri-
se pédagogique collective de partage d’expériences et de savoirs sur le thème des 
migrations en Europe“. Programa EAC/A04/2014: ERASMUS+ KA2: Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices. KA204: Strategic Partnerships for 
Adult Education. 01/09/2015 – 31/08/2017

 – Towards Excellence in Engineering Curricula for Dual Education. 573896-EPP-1-
2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP. Hi participa Teresa Torres.

 – 2017-1-IT02-KA203-036707 International Key Account Management & Sales. 
Programa ERASMUS+ KA2-KA203 Strategic Partnerships for higher education. 
01/11/2017-31/10/2019. IP: Teresa Torres

 – Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en adolescentes.

 – Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut. Fundació d’Ajut contra la Drogo-
adicció. 2018 . IP: Ángel Belzunegui Eraso 

 – Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a records vius 
Landscape and identitarian heritage of Europe: Cathedral cities as living memòries. 
IP: Mario Arias Oliva. RecerCaixa. ACUP-Obra Social La Caixa

 – 2015ACUP 00059

 – Les esglésies pentecostals d’origen llatinoamericà a Catalunya: diversitat religiosa i 
integració social. Ángel Belzunegui Eraso. Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. Generalitat de Catalunya.2016RELIG 00010

 – Género, ciudadanía y políticas Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat 
FEM2015-71218-REDT. Hi participa Inma Pastor.

 – El terrorismo europeo en los años de plomo: un análisis comparativo 
MECO - Ministeri d’Economia 
HAR2015-65048-P. Durada: des de 2016 fins a 2019 
I.P. Avilés, Juan. Hi participa Josep Sánchez Cervelló.
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 – Documentació de les fosses comunes de la Guerra Civil a les Terres de l’Ebre i al 
Priorat. EX-2016-N113. GENC - Presidència de la Generalitat de Catalunya. IP: 
Josep Sánchez Cervelló

 – Membres del grup de recerca (Dr. Belzunegui i Dra. Pastor) formen part de l’equip 
de recerca (liderat per la Universitat de Girona) que ha aconseguit un RecerCaixa 
en la convocatòria 2017 i que porta per títol: APPlying Mentoring: Innovaciones 
sociales y tecnológicas para la inclusión de las persones inmigrantes y refugiadas.

Publicacions

Llibre col·lecció CECOS: Església i franquisme. Ángel Belzunegui, Josep Sánchez Cer-
velló, Alberto Reig tapia (coords.). ISBN: 978-84-8424-609-1. Tarragona, 418 pàg. 
2.750 descàrregues.

En edició dos llibres de la col·lecció CECOS: La Revolució Russa i La I Guerra Mundial.

Alberto Reig Tapia. La crítica de la crítica. Inconsecuentes, insustanciales, impotentes pre-
potentes y equidistants. 2017. ISBN: 978-84-323-1865-8 . Editorial: Siglo XXI de España

Alberto Reig Tapia. Capítol de llibre. José Luis de la Granja (ed.). El viejo maestro, el joven 
discípulo y la memoria de la Guerra Civil. 2017 . Tecnos

Inma Pastor. Políticas de igualdad de género e integración en Europa y América Latina. 
Thomson Reuters Aranzadi. 

Valls, F. i Belzunegui, Á. (2017). “L’ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques 
sobre pobresa”. Revista Barcelona Societat, núm 21, 65-80.

Belzunegui, A. y Puig, Xavier (2017). “La exclusión social y sus determinantes relacionados 
con la salud y la discapacidad”. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 
36, 183-196.

Belzunegui, Á. (2017). “El terrorismo islamista en Europa y el choque de civilizaciones”, en 
Claudio Payá i Juan J. Delgado, Análisis de la seguridad internacional desde perspectivas 
académicas (pp.207-231). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

Torres-Coronas, T.; Vidal Blasco, M.A. (2018). “MOOC and Blended Learning Models: 
Analysis From a Stakeholders’ Perspective”, on Online Course Management: Concepts, 
Methodologies, Tools, and Applications (4 volums) by Information Resources Management 
Association, IGI Global, 276-288. ISBN: 9781522554721

Torres-Coronas, T. & Vidal-Blasco, M.A. (2018). “The impacts of trait emotional intelligence 
and entrepreneurial self-efficacy on perceived behavioral control among undergraduate 
students”, International Journal of Adult Vocational Education and Technology
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Congressos i jornades

 – IV Jornada Cooperativisme i Economia Solidària. 19 d’octubre 2017, Facultat de 
Ciències Jurídiques URV

 – Centenari de la Revolució Russa. Una Mirada des de les Ciències socials. 7 de no-
vembre 2017

 – Josep M. Pujol de Barberà. L’Arquitecte i Tarragona. Novembre 2017

 – III Jornada d’Emprenedoria Social. Desembre 2017

 – Conferencia “39 aniversario de la aprobación de la Constitución Española”, a càr-
rec del Dr. Reig Rapia. 18 desembre 2017

 – 15 de gener de 1939: El Final de la Guerra Civil a Tarragona. Ajuntament de Tarra-
gona. Gener – febrer 2018

 – El Final de la Primera Guerra Mundial i el període d’Entreguerres, amb la participa-
ció del Dr. Jan Klima, de la Universitat de Hradec Kralové, República Txeca. 2 de 
maig 2018

 – II GameFórum. Forum Ludicrum. “Aproximació a les llengües i cultura clàssiques a 
traves dels jocs de taula”. Abril-maig 2018. Càtedra d’Excel·lència en Comunicació, 
ICE, Institut Comte de Rius

 – 2nd Workshop Planet Youth Tarragona. L’Ajuntament de Tarragona i l’Icelandic Cen-
tre for Social Research and Analisy (ICSRA) organitzen el 2nd Workshop Planet 
Youth Tarragona, dirigit a professionals de diferents àmbits interessats en la preven-
ció del consum de drogues i la promoció de la salut d’infants i adolescents. L’ob-
jectiu és donar a conèixer el programa Planet Youth, basat en l’evidència científica, 
de prevenció universal i comunitària, que ha aconseguit disminuir dràsticament els 
consums de drogues en la població juvenil a través del compromís polític i l’aposta 
continuada de crear entorns saludables i de qualitat per a tota la ciutadania. 

 – Dia Mundial de les Persones Refugiades a la URV. 20 de juny 2018. Estrena del 
documental El periple. 

 – World Congress for Middle Eastern Studies. Participació CECOS, Jaume Camps, co-
municació “Nation before nationalism” en el tema “Revisiting colonial Morocco” 
16-22 de juliol 2018. Sevilla.

 – Preparació del Congrés Internacional sobre la Batalla de l’Ebre, que tindrà lloc el 28 
de setembre i el 5 d’octubre a Tortosa

 – Conferència Internacional de Ciència Regional i V Jornadas Valencianas de Estudi-
os Regionales. 21-23 novembre 2018. Coordinació de la taula “Apprenticeships, 
Work-based Learning and Regional Economic Development”

 – 2nd SBRLab International Virtual Conference on Management, Law, Politics, Econo-
mics and Social Studies. Novembre 2018. “Trobant solucions als problemes socials 
abans de 2030”
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Docència

 – Curs Governança, Gestió i Comunicació Política. Del 24 al 28 d’agost 2017 parla-
mentaris, regidors municipals i gestors públics han participat a les instal·lacions de 
la Fundació Tarragona Mediterranean Smart City.

 – El curs l’ha dirigit el professor Mario Arias, de l’SBRlab, i ha comptat amb docents 
com Santiago Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City, i 
Oliver Klein, regidor municipal i fundador del partit Nou Moviment Ciutadà (NMC) 
a Cambrils. En l’àrea d’habilitats, hi ha participat el professor Antoni Pérez-Portabe-
lla, expert en la millora d’habilitats per a la comunicació política.

 – El CECOS coordina dos mòduls del postgrau en Cooperació, Desenvolupament i 
Innovació Social.:

1 Globalització: l’escenari mundial i les relacions desiguals

1.1 Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud

1.2 Processos de descolonització i neocolonialisme

1.3 Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament

1.4 Paper del comerç internacional en el desenvolupament

2 Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies

2.1 Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de coope-
ració a Europa

2.2 Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada

2.3 Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d’integració regional al Sud

2.4 L’articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides

 – Col·labora amb el màster en Justícia Penal Internacional, dirigit pel Dr. Santiago 
Castellá.

 – Gendering Research, comunitat d’aprenentatge de prop de 40 alumnes i professors 
de quatre instituts que també incorpora la perspectiva de gènere als treballs de 
recerca. Amb la col·laboració de la Xarxa Europea de Formació en Igualtat, coordi-
nada per la URV G-NET i la plataforma virtual Messagenes.
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Xarxes de recerca

Observatori contra la Amenaça Terrorista i la Radicalització Gihadista (OCATRY). El CECOS 
participa en l’Observatori, que neix a partir de l’impuls de l’Institut d’Estudis en Seguretat 
Global (INISEG), per donar resposta als moviments de radicalització i l’amenaça terrorista 
latent. Hi participen la Universidad Católica de San Antonio, la Universidad de Nebrija, 
la Universitat Internacional de Catalunya, el Center for Cyber Security and Internacional 
Relations Studies de la Università di Firenze i la UNAC de Mèxic.

Durant aquest any s’estan tramitant els convenis de col·laboració amb l’Observatori de De-
saparicions Forçades i amb el Centre Mediterrani d’Estudis i de Recerques Internacionals i 
de la Comunitat (CericMed). Rabat. Mohamed V.

El CECOS dona suport a l’EuropeDirect Tarragona, centre europeu d’informació ciutadana 
que ha renovat per tres anualitats el reconeixement de la UE com a centre d’informació a 
la ciutadania de les polítiques europees.

Algunes de les activitats d’EuropeDirect són: taula rodona “Nous equilibris Nord/Sud en 
l’espai europeu”, 7 de maig del 2018. Polítiques d’igualtat de gener en el marc de la Unió 
Europea amb la intervenció de l’eurodiputat Ernest Urtasun el 20 d’abril del 2018. 

Tesis

Raül Gonzàlez Devís. Entre la resistència i la supervivència: Agrupación Guerrillera de 
Levante y Aragón (1946-1952). Director: Josep Sánchez Cervelló

Abdellatif Echtioui. La modernización política en el nuevo Marruecos. 1999-2017. Entre 
los atentados de Casablanca y la primavera rifeña. Director: Josep Sánchez Cervelló

Anna Maria Garcia Codina. La apicultura en la provincia de Guadalajara: Del antiguo régi-
men a la modernidad. Director: Josep Sánchez Cervelló

Xavier Puig. De las deficiencias a la discapacidad. Condiciones de vida, costes y exclusión 
social en personas jóvenes y sus entornos familiares en el Camp de Tarragona. Director: 
Ángel Belzunegui

Sandra Soler Santos. Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer. Avan-
ces hacia la igualdad y metas por alcanzar en el campo de la composición, interpretación 
y dirección orquestral. Directora: Inmaculada Pastor Gosálbez

Ana Acosta Sarmiento. Las políticas de igualdad en la universidad española. Directora: 
Inmaculada Pastor Gosálbez

Salvadora Blanch Callau. Les herbes remeieres per a cures de salut en un entorn rural. Di-
rectora: Inmaculada Pastor Gosálbez

En aquest informe de les principals activitats del CECOs durant el curs 2017-18 no es re-
cullen les activitats de les càtedres dirigides per membres del CECOS, atès que presenten 
les seves pròpies memòries. Aquestes càtedres són: Càtedra d’Inclusió Social, dirigida pel 
Dr. Ángel Belzunegui; Càtedra del Fet Casteller, dirigida pel Dr. Josep Sánchez Cervelló, i 
Càtedra Smart City, dirigida pel Dr. Santiago Castellà.


