FORMACIÓ EN SUPORT PSICOSOCIAL PER A GESTORES
DE MEMÒRIA
PROCESSOS DE SANACIO EN L’ÁMBIT DE LA RECONCILIACIÓ

En el marc del programa “Construcció de Pau i articulació de la convivència després de
la violència”, l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) desenvolupa un treball en
l’àmbit de les estratègies de memòria, veritat i reconciliació donant suport a diferents
processos i iniciatives i reflexionant sobre diferents metodologies de treball.
La Comisión Verdad, Memoria y Reconciliación de Mujeres Colombianas en la
Diáspora és una iniciativa ciutadana per a contribuir a la pau a Colòmbia. Amb una
metodologia participativa i feminista desenvolupa un projecte de documentació de les
experiències de les dones colombianes en el conflicte armat i en els seus processos
migratoris amb la finalitat de contribuir a la sanació del trauma i contribuir també als
processos formals de veritat, memòria i reconciliació des de l’experiència de la
diàspora.
Les pràctiques i intervencions psicosocials en contextos de violacions de drets humans i
violència constitueixen una peça clau en els processos de sanació i de reconstrucció del
teixit social. D’aquesta manera, la formació en aquest àmbit ha estat un element central
del projecte tot oferint eines teòriques i pràctiques al voltant de la construcció de la
memòria en víctimes, l’atenció psicosocial i l’apoderament de les dones.
Durant el 2018 la Comisión Verdad, Memoria y Reconciliación de Mujeres
Colombianas en la Diáspora i l’ICIP fan una aposta per seguir treballant i
profunditzant en aquest àmbit i us conviden a participar en el cicle formatiu “Formació
en suport psicosocial per a gestores de memòria. Processos de sanació en l’àmbit de la
reconciliació”. La finalitat d’aquestes formacions és conèixer i reflexionar sobre
diferents mecanismes de sanació a víctimes i a persones que es reconeixen com a
afectades i interpel·lades davant un conflicte, donant, en aquesta ocasió, especial
èmfasis al paper de l’espiritualitat en la superació del trauma, la reconstrucció de la
memòria i la reconciliació.

El treball realitzat en el passat fa evident la necessitat d’accions de caràcter simbòlic,
cerimònies, rituals i l’evocació ancestral com elements amb una gran rellevància en
aquests contextos i com a mecanismes de sanació que faciliten processos de dol i
tancament. El seu poder transformador, tant individual com col·lectiu, constitueix una
dimensió que ha de ser present més enllà de la racionalitat de les intervencions des de
l’òptica psicosocial. Com entenem la dimensió espiritual i la incorporem als nostres
processos de resiliència? Como s’identifiquen i es mesuren aquests elements? Quin és
el seu impacte i efecte reparador en els processos de construcció de la memòria? El
curs pretén profunditzar en totes aquestes qüestions, compartir aprenentatges i produir
coneixement al voltant de l’espiritualitat i el seu vincle en la reconstrucció de la
memòria històrica.

PROGRAMA
Divendres 5 de octubre
16:00h – 20:00h
El paper de la diàspora en la construcció de la memòria
Docent: Dolores Juliano
Dissabte 27 de octubre
10:00h – 14:00h
Memòria i cos des de la perspectiva mèdica i terapèutica
Docents: Luz América Pacheco i Naira Potes
Dissabte 10 de novembre
10:00h – 14:00h
Espiritualitat i xamanisme en la reconstrucció de memòria
Docent: Aurora Burriel
Dissabte 15 de desembre
10:00h – 14:00h
L’etimologia per a la traducció d’emocions i experiències en paraules
Docent: Xabier Etxeberria

