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Memòria de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 

L'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) es constitueix per a la recerca, 

docència i sensibilització sobre temes relacionats amb la pau, la comunicació i el desenvolupament 

social. En les seues activitats l'IUDESP intenta transmetre valors de pau, solidaritat i diversitat entre 

les persones, les cultures i els pobles, i vol contribuir, amb el seu treball, al desenvolupament dels 

drets humans, la defensa de la justícia social i la protecció del medi ambient. Acadèmicament, pretén 

aconseguir un diàleg entre disciplines o àrees de coneixement, per tal que les aplicacións pràctiques 

d'uns tinguen el supor d'elaboracions teòriques i de recollida de dades empíriques d'altres. Tot això 

des d'una òptica que va més enllà d'allò estrictament local i mantenint el caràcter transversal de la 

perspectiva de gènere. 

         Investidura dels doctors que han obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat 2013/2014 

1. Formació 

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l'objectiu de millorar la formació adadèmica i 

investigadora dels seus membres i estudiants. Entre aquestes activitats de formació podem destacar 

el programa de doctorat, els seminaris d'investigació permament, cursos de estiu, congressos, així 

com altres cursos de metodologia d'invesitgació. 

1.1 Doctorat 

El programa de doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, amb 

Menció cap a l'Excel·lència per al període 2011-14, ha obtingut la verificació favorable per part del 

programa VERIFICA del'ANECA que regula els ensenyaments oficials de doctorat. 

Actualment, a aquest programa hi ha matriculats 78 estudiants internacionals en fase d'investigació i 

elaboració de les seues tesis. 

Al mes de febrer de 2014 s'ha defensat una tesi doctoral amb menció internacional d'una estudiant 

provinent de Mèxic. 

Dos dels doctors que van defensat les tesis el darrer curs acadèmic, Sofia Herrero ( de Castelló) i Álex 

Arévalo (De Xile), han sigut guardonats amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la convocatòria 

del curs 2013/14. 



1.2 Seminaris permanents 

Relació de seminaris per data: 

• 30 d'octubre de 2013. Metodologies d'anàlisi per a xarxes socials, impartir per Álex Arévalo i 

Alessandra Farné, membres de l'IUDESP. 

• 22 de novembre de 2013. Gestors bibliogràfics per a la investigació: Mendeley, en 

col·laboració con la biblioteca de la Universitat Jaume I. 

• 13 de desembre de 2013. La condició de víctima: conceptualitzacio i representacion, jornada 

d'investigació organitzada per Vicent Benet, membre de l'IUDESP. 

• 24 de gener de 2014. Aganaktismenon a la plaça Sintagma, impartit per Alberto García (UJI). 

• 24 de gener de 2014. De víctimes a indignats en els moviments socials de Llatinoamèrica, 

impartit per Fabricio Forastelli, investigador extern de l'IUDESP de la Universitat de Buenos 

Aires. 

• 28 de febrer de 2014. Indicadors socials i cultura de pau, a càrrec de Juan Codorniu de l'Institut 

de Pau i Conflictes de Granada. 

• 7 de març de 2014. Drets humans i empreses el problema de l'accés a la justicia, impartit per 

Maria Chiara Marullo, estudiant de doctorat. 

• 23 de maig de 2014.Comunicació, activisme en línea i participació ciutadana, amb la 

intervenció d'Andreu Casero i Ramón Feenstra, professors de l'UJI. 

• 6 de juny de 2014. El fenomen de la indignació: una aproximació des de l'antropologia 

aplicada, impartit per Juliana Olave, investigadora colombiana. 

 

1.3 Cursos 

En el marc de la programació dels Cursos d'Estiu de l'UJI, investigadors de l'IUDESP han organitzat 

dos cursos: de seminaris per data: 

• Comunicació i educació per al canvi social, emmarcat en les activitats del seu projecte 

d'investigació del MINECO. 

• El cine espanyol en la cultura actual: nous models de gestió i creació. 

 

2. Investigació 

Es duen a terme els projectes d'investigació següents: 

• Projecte CSO2012-34066. Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació 

actual dels moviments socials. Es desenvolupará des de l'1 de febrer fins al 31 de gener de 

2016. Investigadora principal: Eloísa nos Aldás. Ministerio d'Economia i Competitivitat 

(MINECO) 

• Projecte P1-1A2012-05. De victimes a indignats: visibilitat mediàtica, migració d'imatges, 

espectacularització dels conflictes i processos de transformació social cap a una cultura de 

pau. Es desenvolupará des de l'1 de febrer de 2013 fins al 31 de gener de 2016. investigador 

principal: Vicente Benet Ferrando. Pla de promoció de la investigació. 

• Projecte ES-2010-BEM-0511668344. Communiquer en réseau pour le développement, 

on l’IUDESP col·labora com a participant associat, des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 

de desembre de 2015, dins del marc de la convocatòria de la Unió Europea, Acteurs non 

étatiques et autorités locales dans le développement: Sensibilisation du public sur les 

questions de développement, et appui à l’éducation au développement dans l’union 

Européenne. 

El grup d'investigació 030 Filosofia, Comunicació i Educació per a la Pau i el Desenvolupament, de 

l'UJI continua com grup consolidat, distingit pel seu alt rendiment. 



 

3. Comunicacions 

Investigadors de l'IUDESP intervenen habitualment en reconeguts congressos. Cal destacar: 

• Amador Iranzo i Álex Arevalo van fer dues comunicacions al voltant del 15 M i la premsa en el 

Congrés Mundial de Comunicació Iberoamericana que va tindre lloc en la Universitat del 

Minho a Braga (Portugal). 

• Eloísa Nos va presentar la comunicació Activisim, Transmedia Storytelling and Empowerment 

en la International Conference on Conflict, Terrorism and Society que va tindre lloc a la 

Universitat Kadir Has d'Istambul en el tema central New Media Politics; Conflict, Activism 

and Security. 

 

4. Publicacions 

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres de l'IUDESP destaquem: 

• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván (2014): “El rol de la prensa escrita en la reproducción de la 

violencia en el conflicto entre Chile y Perú. Propuestas de paz desde la comunicación”, Revista 

de Estudios Sociales, 48, 151-164. 

• NOS ALDÁS, Eloísa (2013): “ Public Disourses for Nonkilling Societies”, in PIM, Joám 

Evans (ed.): nonkilling Media, honolulu, Ha, Center for Global Nonkilling, 93-117. 

• PINAZO CALATATUD, Daniel i Eloísa NOS ALDÁS (2013): “Developing Moral 

Communication Research, first published on June 18, 2013. DOI: 10.1177/0093650213490721. 

• BENET, Vicente (2013): “The Victim in World War I Antiwar Films”, Peace Review: A Journal 

of Social Justice, 25(3), 392-397. DOI:10.1080/10402659.2013.816564. 

• NOS ALDÁS, Eloísa y Daniel PINAZO (2013): “Communicaction and Engagement for Social 

Justice”, Peace Review: A journal of Social Justice, 25(3), 343-348.DOI: 10.1080/10402659. 

2013.816552. 

• IRANZO, Amador y Alessandra FARNÉ (2013): “Occupy Movements in the Media”, Peace 

Review: A journal of Social Justice, 25(3), 384-391. DOI:10.1080/10402659.2013.816563. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2013): “Nonkilling Media from a Gender Perspective”, in PIM, 

Joan Evans (ed.): Nonkiling Media, Honolulu, Ha, Center for Global Nonkilling, 173-787. 

• PARÍS ALBERT, Sonia (2013): “ Philosophy, Recognition, and Indignation”, Peace Review: A 

Journal of Social Justice, 25(3), 336-342.DOI:10.1080/10402659.2013.816550. 

• COMINS MINGOL, Irene i Sonia PARÍS ALBERT (2013): “Los desafíos de la Neurociència: 

un análisis desde la Filosofía para la Paz” en Convergencia Revista de Ciencias Sociales, nº62, 

107-133. 

• PARÍS ALBERT, Sonia e Irene COMINS MINGOL (2013):”Epistemological and 

Antropological Thoughts About Neurophilosphy: An Initial Framework”, Recerca, Revista de 

Pensament i Análisi, nº 13,63-84.DOI:10.6035/Recerca.2013.13. 

• RAGA GIMENO, Francisco (2013) “Comunicación interlingüística e intercultural en la 

atención en salud reproductiva con mujeres de origen marroquí.” Revista de Comunicación y 

Salud. Vol.3, nº1, pp. 5-17, ISSN: 2174-5325 (imprés); 2173-1675 (electrònic). 

• DE MIGUEL, Jordi i SANTOLINO Montse (2013): “ Cámera, llums, interacció!. Manual de 

comunicació associativa en temps 2.0. Guia de comunicació publicada amb la col·laboració del 

centre Torre Jussana del Ajuntament de Barcelona. 

• CALVO, Jordi (2013): “Banca armanda vs Banca ética”. Imforme publicat. 

• NOS ALDÁS, Eloísa, (2013): article publicat al blog Paz en construcción, del diarí El País. 

• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván, (2013): publicació dels resultats de la seua tesis doctoral en 



la revista Estudios Sociales, indexada en ISI Social Science Citationa Index. 

• En el marc del projecte e-comsoc, el IUDESP ha col·laborat amb Commons – Revista de 

Comunicación y Ciudadania Digital, en un monogràfic de comunicació i canvi social. 


