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Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)

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

Director: Dr. Josep Sánchez Cervelló

Presentació: 

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

L’objectiu general del Centre és construir un espai de reflexió crítica que promogui el dià-
leg multidisciplinari sobre els principals conflictes socials del món contemporani, a través 
d’activitats de recerca científica, activitats docents i formatives i altres serveis tècnics i pro-
fessionals propis de la Universitat.

Els objectius específics del CECOS són: 

1. Generar coneixement des d’una mirada polièdrica i globalitzadora sobre els processos 
conflictuals a Espanya i Europa, entenent per conflicte social la pugna d’interessos con-
traposats motivats per fets socials, polítics, econòmics, de gènere, ètnics, religiosos o de 
qualsevol altra naturalesa.

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

Composició: 

El CECOS ha mantingut la seva estructura inicial fins al Ple de febrer de 2018, que ha 
aprovat la inclusió del Grup de Recerca Consolidat GeopolC, Geopolítica i Cultura 
(2017SGR1448). Així, el Centre agrupa:

 – Grup de Recerca Consolidat 2017SGR1572, Social Business Research Lab. http://
sbrlab.com/noticias/
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 – Grup de Recerca Consolidat 2017SGR1448: 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 de investigadors que en formen part, després de les baixes per jubilació i 
altes noves, el nombre d’investigadors URV és de 19 (16 doctors), adscrits a 8 departaments. 

Alineació de les accions CECOS amb el compliment dels ODS:

Moltes de les activitats realitzades pels investigadors del CECOS aborden els desafiaments 
globals establerts a l’Agenda2030 i intenten donar resposta als reptes universals, mitjançant 
activitats de recerca, docència i transferència.

En particular. el CECOS treballa en activitats relacionades amb els ODS següents:

1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball digne per a totes les persones.

10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients 
i sostenibles.

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament soste-
nible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions 
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

A continuació s’exposen les principals activitats desenvolupades pel CECOS durant el curs 
acadèmic 2018-2019. 

https://www.facebook.com/geopoliticultura/
https://www.facebook.com/geopoliticultura/


3

Recerca:

El projecte Erasmus + metwork, dirigit per Inma Pastor, Equality training network: EU con-
tributions to gender mainstreaming and citizenship, ha estat distingit per la Direcció Ge-
neral d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea com a Succes Story 
i Good Practice Example. Així mateix, ha rebut el Premi del Consell social de la URV a 
l’impacte social de la recerca.

2015-1-FR01-KA204-014905 “L’Encyclopedie des Migrants – Une grande entreprise péda-
gogique 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. Ha rebut la menció Sucess Story.

Durant el curs s’ha donat suport a la redacció, preparació i presentació de projectes. Re-
marquem el suport a la presentació de les al·legacions a la resolució de finançament de la 
convocatòria SGR.

També, es va presentar una candidatura Juan de la Cierva Incorporació 2019 d’un investi-
gador de la Universitat del País Basc, pendent de resolució.

El CECOS intervé com a principal interlocutor per al desenvolupament del conveni amb el 
Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratègiques de Paris (CEDS), per a la codirecció de tesis 
doctorals. Enguany 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. 

D’altra banda, s’han obtingut els projectes següents en convocatòries competitives:

Incorporació a l’abril 2019 de l’investigador Dr. Muñoz, amb un ajut Beatriu de Pinós 
2017, per a la realització de una recerca ““The Spanish forced workers of the Third Reich 
and Vichy during World War II”. 2017BP00270. Direcció: Josep Sánchez Cervelló. 

2018 RICIP 00020. “La reconstrucció de la convivència a Euskalherria: memòria i futur”. 
Treball de recerca per la pau. AGAUR – Institut Català per la Pau. Sánchez Cervelló, J., 
Belzunegui, A., Pastor, I., Castellà, S., Camps, J.

Esprit. Jean Monnet Modul. The Challenges of the UE in the social agenda: Poverty, In-
equality and social inclusión.. Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities Teaching 
and Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence Call for proposals 2017 – EAC/
A03/2016. En el mòdul hi participen Santiago Castellà (URV), Francesc Valls (URV), Inma 
Pastor (URV) i Àngel Belzunegui (URV), que fa les tasques de coordinador del mòdul.

“Articulaciones del género en el documental español contemporáneo: una perspectiva in-
terseccional”, amb refeència: pgc2018-097966-b-i00. IP: Laia Quilez Esteve del Departa-
ment d’Estudis de la Comunicació de la URV. Hi participa: Inma Pastor.

2017-1-IT02-KA203-036707 International Key Account Management & Sales. Progra-
ma 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”. Centro Reina Sofía so-
bre Adolescencia y Juventud. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 2018. IP: Àngel 
Belzunegui Eraso.
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“Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a records vius” Landsca-
pe and identitarian heritage of Europe: Cathedral cities as living memòries. IP: Mario Arias 
Oliva. RecerCAIXA. ACUP-Obra Social La Caixa. 2015ACUP 00059. 

Membres del grup de recerca (el Dr. Belzunegui i la Dra. Pastor) formen part de l’equip de 
recerca (liderat per la Universitat de Girona) que ha aconseguit un RecerCaixa en la convo-
catòria 2017 i que porta per títol “APPlying Mentoring: Innovacions socials i tecnològiques 
per a la inclusió de les persones immigrants i refugiades”.

“SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders Entity where 
project took place: Universitat Rovira i Virgili”. IP: Ángel Martínez Hernáez. 2019-2021.

“A multi-stakeholder co-creation platform for better access to Long-Term Care services

Geographical area: European Union”. IP: Blanca Deusdad Ayala. Hi participa: Ángel Mar-
tínez Hernáez. 2017-2020.

GRUP D’ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS). IP: Mabel Gracia Arnaiz. Hi participa: Ángel 
Martínez Hernáez. Start-End date: 2017-2020.

“La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte de recerca i acció participativa en sa-
lut mental”. IP: Ángel Martínez Hernáez; Assumpció Pié Balaguer. RecerCaixa. 2017-2020.

Publicacions:

Llibre col·lecció CECOS: 

La Revolució Russa que havia de canviar el món. Cent anys del 1917. Jaume Camps Girona 
(coord.). 2018. ISBN: 978-84-8424-715-9. En edició un llibre de la col·lecció CECOS. I 
Guerra Mundial.

Digitalització del Fons Vilaró, cartes des de la presó. Primera digitalització de la URV per 
a la Memòria digital de Catalunya. Amb col·laboració amb el Servei de Publicacions de la 
URV i el CRAI del campus Catalunya. Abril 2019.

Articles i llibres:

Arias-Oliva, M.; Pelegrín-Borondo, J.; Matías-Clavero, G. (2019). “Variables Influencing 
Cryptocurrency Use: A Technology Acceptance Model in Spain”. Frontiers in Psychology, 10.

Pelegrín-Borondo, J.; Arias-Oliva, M.; Murata, K.; Souto-Romero, M. (2018). “Does Ethical 
Judgment Determine the Decision to Become a Cyborg?”. Journal of Business Ethics, 1-13.

Belzunegui-Eraso, A.; Pastor-Gosálbez, I.; Puig-Andreu, X.; Valls-Fonayet, F. (2018): “Risk of 
Exclusion in People with Disabilities in Spain: Determinants of Health and Poverty”, Int. J. 
Environ. Res. Public Health, 15(10), 2129. https://doi.org/10.3390/ijerph15102129.
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Belzunegui, A.; Dueñas, D.; Pastor, I. (2018) “Religious social action and its organizational 
profiles: study conducted in the context of southern European welfare states”, Journal of 
Organizational Ethnography (acceptat), ISSN: 2046-6749.

Belzunegui, A.; Pastor, I. (2019) “Impacto en el éxito terapéutico de hombres y mujeres dro-
godependientes en comunidades separadas”, Revista de Salud Pública Española (acceptat 
i en premsa). ISSN electrònic: 2173-9110.

López, Bernat (en premsa): “Propaganda on Two Wheels: the Spanish Republican Team in 
the 1937 Tour de France”. International Journal of the History of Sport. 

Civil, Marta; López, Bernat (editors) (en premsa). Informe de la comunicació a Catalunya 
2017-18. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la UAB.

Vega, Ivan; López, Bernat (en premsa). Del velocipedisme al ciclisme esportiu. Història de 
la Federació Catalana de Ciclisme, 1896-2018. Senan: Cultura Ciclista.

Fàbregas, Josep. “Las relaciones entre España e Inglaterra en el inicio de la guerra de los 
Siete Años. Las incidencias marítimas (1756-1761)”. Roczniki Humanistyczne, tom LXVI, 
(2018), pp. 85-111.

Cabral, Ana Lúcia Lobo Vianna; Giatti, Luana; Martínez-Hernáez, Ángel; Cherchiglia, Ma-
riângela Leal. “Inequality in breast cancer care in a Brazilian capital city: a comparative 
analysis of narratives”, International Journal for Equity in Health, 2019. ISSN: 1475-9276.

Martínez Hernáez, Angel. Síntomas y pequeños mundos. Un ensayo antropológico sobre 
el saber psiquiátrico y las aflicciones humanas. Anthropos Editorial. ISBN: 978-84-17556-
03-7: 2018.

Brignoni, S.; Feixa, C.; Martínez-Hernáez, A.; Romaní, O. Malestares y subjetividades 
adolescentes. Una aproximación desde la salud mental colectiva. Editorial UOC. ISBN: 
9788491800682. 2018.

“Marcello Caetano. Uma Biografia (1906-1980)”, de Francisco C. Palomanes Martinho, 
per Josep Sánchez Cervelló. Análise Social, liii (1), 2018 (n. 226), pp. 217-224  issn online 
2182-2999.

The battle of the Ebro: A river of blood. Josep Sánchez Cervelló. Espais de la Batalla de 
l’Ebre. ISBN: 978-84-09-07418-1.

“Consensos y pactos en la democratización portuguesa y española”, Aportes. Revista de 
Historia Contemporánea, n. 93, pp. 203-219. Sánchez Cervelló, J.

Pastor, I.; Acosta, A.; Torres, T.; Calvo, M. (2019) “Los planes de igualdad en las universida-
des españolas. Situación actual y retos de futuro” Revista Educación Siglo XX1. (acceptat 
i en premsa).

Tapia, A.; Josep Sánchez Cervelló (coords.), La Guerra de España. Una guerra internacional 
y una fractura cultural 80 años después. (Tecnos. Madrid, 2019).

“La literatura como fuente de la historia”, La Guerra de España. Una guerra internacional 
y una fractura cultural 80 años después. La Guerra de España. Una guerra internacional y 
una fractura cultural 80 años después (coords. Alberto Reig Tapia i Josep Sánchez Cervelló). 
Tecnos. Madrid, 2019). 

“Cinco memorias de sangre y fuego”, La Guerra de España. Una guerra internacional y una 
fractura cultural 80 años después (coords. Alberto Reig Tapia i Josep Sánchez Cervelló). 
Tecnos. Madrid, 2019).

https://doi.org/10.31447/as00032573.2018226.11%20issn%20online%202182-2999
https://doi.org/10.31447/as00032573.2018226.11%20issn%20online%202182-2999
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Torres-Coronas, T.; Vidal Blasco, M.A (2018). “MOOC and Blended Learning Models: 
Analysis From a Stakeholders’ Perspective“, Online Course Management: Concepts, Met-
hodologies, Tools, and Applications (4 volums), Information Resources Management Asso-
ciation, 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.

Torres-Coronas, T.; Vidal-Blasco, M.A. “La importancia del control conductual percibido 
como elemento determinante de la intención emprendedora entre los estudiantes universi-
tarios”. Revista Universidad & Empresa. Any: 2019 .

Tesis:

1719: La guerra de la Quàdruple Aliança i l’origen dels mossos d’esquadra. Les Esquadres 
de Paisans Armats (1719-1736), de David Hidalgo Cela. Direcció: Josep Sánchez Cervelló.

El papel de las radios populares en contextos de crisis política: el caso de Radio Fe y Ale-
gría de Venezuela, d’Alexander Hernández Fernández, defensada el 10 de juny de 2019. 
Direcció: Bernat López

Del exilio a la ciudadanía, experiencias dialógicas en el marco de la salud mental col-
lectiva, de Mercedes Serrano Miguel. Direcció: Ángel Martínez Hernáez. 2018

Mal de Chagas: una etnografia corporeïtzada sobre el risc latent, de Laia Ventura García. 
Direcció: Ángel Martínez Hernaéz. 2018

Congressos i jornades:

 – Xerrada col·loqui amb el periodista Kevin J. Barret: “Yihadisme”. 5 d’octubre del 2018.

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

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

 – Congrés Internacional sobre la batalla de l’Ebre, del 28 de setembre al 5 d’octubre, 
a Tortosa. http://batalladelebre.cat/.

 – Conferència internacional de ciència regional i V Jornades Valencianes d’Estudios 
Regionals, 21-23 novembre 2018. Coordinació de la taula Apprenticeships, Work-
based Learning and Regional Economic Development.

 – Primer Seminario Permanente Profesor Juan Bosch. La Dominicanidad Hoy. 23 de 
novembre de 2018.

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

 – 70è Aniversari de la Declaració dels drets humans. 10 desembre del 2018. Campus 
Catalunya. 

 – Col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en les activitats “Ara fa 80 anys del 
final de la Guerra Civil a Tarragona”. 

 – Exposició Walter Reuter: “La llum en la nit fosca.” Fotografia de la Guerra Civil 
Espanyola. Del 6 al 24 de març del 2019. L’exposició és itinerant (a l’octubre a 
Segòvia i al novembre a Màlaga).

 – Documental i debat: La gran invención. El CECOS col·labora amb l’EuropeDirect 
Tarragona en l’organitzación del debat “Qué pasaría si desapareciese la Unión 
Europea”. Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 25 de març del 2019.

 – Exposició al CRAI ”Sobreviure a les presons de Franco. Cartes des de la presó”. 
Març de 2019.

 – Seminari “El Marroc del segle XIX: el camí cap al Protectorat”. 3 d’abril del 2019.

 – Conferència “De Afganistán a Sri Lanka: a quién beneficia el Yihadismo?”, a càrrec 
de Nazanin Armanian, experta en geopolítica d’Orient Mitjà. 7 de maig del 2019. 
Sala de graus del campus Catalunya. 

 – Israel: Nuevos retos y oportunidades, a càrrec de l’ambaixador d’Israel a Madrid, Sr. 
Daniel Kutner. Maig del 2019.

Altres accions de transferència:

Suport a l’Oficina del Parlament Europeu en Barcelona en la difusió de les eleccions euro-
pees, mitjançant les tovalloles distribuïdes als serveis de cafeteria dels campus.

   

Teatre La idea d’Europa, de George Steiner, en col·laboració emb EuropeDirect. El 20 de 
febrer del 2019.

Col·laboració amb el certamen europeu de contes Profesor Juan Bosch.
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Docència:

 – El CECOS coordina dos mòduls del postgrau en Cooperació, Desenvolupament i 
Innovació Social de la FURV. 2018-2019.

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 J. 
Castellà, membre del CECOS.

Xarxes de recerca:

Observatori contra l’Amenaça Terrorista i la Radicalització Yihadista (OCATRY). El CECOS 
participa en aquest observatori, que neix a partir de l’impuls de l’Institut d’Estudis en Se-
guretat Global (INISEG) per donar resposta als moviments de radicalització i a l’amenaça 
terrorista latent. Hi participen la Universitat Catòlica de San Antonio, la Universitat de 
Nebrija, la Universitat Internacional de Catalunya, el Centre d’Estudis de Ciberseguretat i 
Relacions Internacionals de la Universitat de Florència i la UNAC de Mèxic.

Enguany s’estan tramitant els convenis de col·laboració amb l’Observatori de Desaparici-
ons Forçades i amb el Centre Méditerranéen d’Etudes et de Recherches Internationales et 
Communautaires (CericMed, Rabat, Mohamed 5).

Es consolida la col·laboració de recerca i doctorat amb el Centre d’Etudes Stratègigues et 
Diplomatiques de Paris (CEDS).

El CECOS dona suport a 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.

En aquest informe no es recullen les activitats de les càtedres dirigides per membres del 
CECOS, que ja presenten les seves pròpies memòries. Aquestes càtedres són la Càtedra 
d’Inclusió Social, del Dr. Belzunegui; la Càtedra d’Estudi del Fet Casteller, del Dr. Sánchez 
Cervelló, i la Càtedra Smart City, del Dr. Castellà.


