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11th edition of the MASTER-CLASS « Trans/border and dialogue of
disciplines»

A.Gaudí « la Sagrada Família » Barcelona

Campus UAB

Preliminar: fa 10 anys... una intuïció fundacional
L'any 2011, professor-es-investigador-es de diverses disciplines (dret públic, dret
internacional, geografia, economia, història, llengües italiana i catalana, ciència
política, tecnologia) director-es del Màster 2 en cooperació transfronterera (exclusiu
o en especialitat) van elaborar l'observació que més enllà de les lliçons sobre "com
fer-ho", "qüestions de sentit", els "per què? de la cooperació atreuen cada cop més
als estudiants. És a partir d'aquesta intuïció fundacional que va prendre forma aquest
projecte educatiu de la Màster-Class.
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La Màster-Class s'ha convertit al llarg dels anys en una xarxa acadèmica de
formació i professionalització d'estudiants d'alt nivell. Actualment associa una
quinzena de Màster 2, d'Itàlia, Alemanya, Espanya i França (i Àfrica).
Aquest treball sobre els reptes professionals i humans de les noves generacions
implica un diàleg entre disciplines, incloent-hi l'ètica i les qüestions
intergeneracionals, a través d'una pedagogia inversa que situa l'estudiant al centre.
La vocació d'aquest esdeveniment és abordar en un enfocament d'objectivitat i
obertura els reptes contemporanis en el món de la cooperació territorial, com la de la
crisi del sentit de l'acció, la lectura dels signes dels nous temps en el moviment

.

confús de canvis del món de la cooperació

Pels futurs joves professionals, el més difícil és escollir els elements fonamentals, els
paradigmes, que faran del confós un món que perdura.
Quan el sentit és en causa, cadascú-una al segle XXI, vingut de tots els horitzons,
anirà a buscar respostes a partir d'enfocaments diferents, el multi/transdisciplinari.
Un dels reptes contemporanis: la intel·ligència col·lectiva en temps de crisis
La 10a edició de la Màster-Class va tenir com a temàtica “Identitats, territoris, actors:
reptes i oportunitats de cooperació?

".

A principis del mil·lenni, els graus de les profundes i fonamentals mutacions socials,
econòmiques, digitals, climàtiques, ecològiques i antropològiques són complexes.
En aquestes primeres dècades de principis de segle, a Europa també hem d'afrontar

.

les crisis del Brexit, la pandèmia del Covid 19 i avui la de la guerra d'Ucraïna

Les crisis, tensions i metamorfosis que estan passant les nostres societats
qüestionen l'essencial: quina intel·ligència col·lectiva en temps de crisis?
Els director-es dels Màster 2 consideren que es tracta d'un repte contemporani
fonamental per a la cooperació territorial europea que hauria de ser el centre dels
nostres futurs intercanvis. En conseqüència, el tema proposat per a aquesta 11a
edició és:
“Conflictes, pau i solidaritat a Europa: Com construir una intel·ligència
col·lectiva per entendre i gestionar aquests temps de crisis i què ens poden
ensenyar les experiències dels territoris transfronterers? »

Primeres línies de treball:
Quines bases per construir quin futur? La confiança tornarà al criteri de les respostes
que donem a aquesta pregunta tan fonamental. És més fàcil crear desconfiança que
no pas confiança. La “cultura de la por” fa néixer tanques, crea entre un mateix on

.

l'altre esdevé un estrany, després un adversari i després pot ser un enemic

Com a joves professionals, com em puc preparar per afrontar i gestionar crisis, entre
la resignació i la resiliència?
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Primers eixos d'aprofundiment:
-

Narrativa de les fronteres/límits i de les dentitats

-

Solidaritat i migracions transnacionals

-

Implicacions ciutadanes

-

Cultura de la “transfrontaliaritat”: de la informal a la “institualització”

L'arquitectura de la XIa edició
Presencial al campus de la UAB a Barcelona i conferències online.
A/ En presencial:
-

Cursos en cada màster entre setembre de 2021 i gener de 2022

-

Trobada a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de gener de 2023

B/ Virtual:
-

Dimecres 19 d'octubre de 2022 i dimarts 13 de novembre de 2022 de 18.00 a
19.30h “Disputacio”

Dos temps de preparació col·lectiva. Format pedagògic de la "disputacio" compost
per 3 seqüències d'aproximadament 30 minuts: introduccions per 2 grans testimonis
+ Disputes + intercanvis
- Els dies 25, 26 i 27 de gener de 2023, difusió en línia de les conferències
La xarxa universitària de la 11a edició del Master-Class: Professors i estudiants
de Màster 2 de les Universitats de:
Artois, Lyon 2, Nantes, Université́ Côte d’Azur-UCA (2 Màsters), Sciences-Po (IEP)
Strasbourg, Aix-Marseille-Université́-AMU (2 Màsters), Sciences-Po (IEP) Aix en
Provence, Pau et Pays de l’Adour, Florence, Sienne, Pise, Universitéat Autonòma de
Barcelona (UAB), ITIRI (U. Strasbourg) et Hochschule – Kehl, CUEA-IRID-Nairobi
La web de la Màster-class : https://www.transfrontieres.eu
L’ equip de coordinació :
M. Camiade, MD Tozzi, V. Hansch, J.M De Dios, D. Durr , P. Laburte et R.Botteghi

Primera reunió : el 21 de setembre a les 12H
Tots els directors del Màster 2 estan convidats a participar en aquesta primera
reunió
Resum del 1r calendari
- Dilluns 12 de setembre de 2022 a les 12 h: 1a reunió de l'equip de coordinació
- Dimecres 19 d'octubre de 2022 de 18.00 a 19.30 h, 1a disputa
- Dimarts 13 de novembre de 2022 de 18.00 a 19.30 h, 2a disputa
- Dimecres 25, dijous 26 i divendres 27 de gener de 2023, UAB a Barcelona
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PREPROGRAMA INDICATIU PER A LA XI MÀSTER-CLASS
Dimecres 25 de gener de 2023
13.30 h: Benvinguda en presencial
13:50 h: Benvinguda en línia
14.00 h: Inauguració i hora de la primera conferència
16:00 h: Pausa
16.30 h: Fòrum Inter-màsters i constitució d'equips mixtes Temps de convivència

Dijous 26 de gêner de 2023
9.00 h a 14.30 h :
A/ Estudiants
Treball de grups « inter-Màsters »
B/ Professor-es + doctorants + invitats
Reunió d’intercanvis i de treball (ordre del dia a seguir)
14.30 h : 1a restitució dels treballs dels grups « inter-màsters »
18.30 h : Fi

Divendres 27 de gêner de 2023
9.00 h : 2a restitució dels treballs dels grups« inter-màsters »
11.00 h : Pausa
11.30 h : Temps de relectura i evaluació –Mirades pluridisciplinàries
12.30 h : Fi de la Màster-class
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