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PRESENTACIÓ
El novembre de 2020 se celebren els 25 
anys dels Acords de Pau de Dayton que 
van posar fi a la guerra de Bòsnia 
(1992-1995), el conflicte armat més letal 
que hi ha hagut a Europa des de la Segona 
Guerra Mundial.  Els Acords van suposar 
la fi de les hostilitats bèl·liques però no 
van aconseguir encetar una dinàmica de 
reconciliació ni de reconstrucció 
humana entre les diferents comunitats. 
Així, es va obrir la porta a una estructura 
del país clarament disfuncional que con-
sagrava la divisió generada per la pròpia 
guerra.

L’ICIP, amb la col·laboració de Clack, el 
CIDOB, l’EUROM i el suport de la Gen-
eralitat de Catalunya, proposa un cicle de 
diàlegs en línia, de tres sessions, per 
reflexionar sobre la situació en aquest 
país dels Balcans, 25 anys després de la 
signatura de la Pau. 

La primera sessió abordarà què van sig-
nificar els Acords de Pau de Dayton i quin 
ha estat el seu desenvolupament posteri-
or fins a l’actualitat, així com l’impacte 
que la crisi humanitària té actualment a 
Bòsnia com a país de trànsit. 

En una segona sessió, el cicle de diàlegs 
reflexionarà sobre com s’ha reconstruït 
el teixit social i s’ha articulat la convivèn-
cia al llarg d’aquests anys, tot posant 
l’accent en les víctimes i en el paper de la 
societat civil. 

Finalment, a la darrera sessió es 
recordarà l’esforç solidari del poble de 
Catalunya amb Bòsnia, analitzant les po-
tencialitats i limitacions de la solidaritat 
internacional i s’explorarà quines eines 
poden seguir contribuint a la construcció 
de la pau i la reconciliació al país.



Sessió 1
EL LLEGAT DE DAYTON

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE

Quin és el grau de compliment dels Acords 
de Pau? Quines són les qüestions i reptes 
pendents? En quin estat es troba la reforma 
constitucional? Quin és el paper actual de 
Bòsnia en clau geopolítica? Com es gestionen 
els moviments migratoris actuals en una 
regió encara dividida? 

Presentació del cicle a càrrec de Kristian 
Herbolzheimer, director de l’ICIP
 
PONENTS 
Pere Vilanova 
Universitat de Barcelona 

Maja Savic-Bojanic 
Universitat de Sarajevo

Ruth Ferrero 
Universitat Complutense 
de Madrid

MODERA
Pol Bargués (CIDOB)

Sessió 2
UNA RECONCILIACIÓ INCOMPLETA

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE

És possible la reconciliació a Bòsnia? Quin 
ha estat el paper de la justícia? Quins han 
estat els processos de reparació a les víctimes 
de la guerra? Quin paper ha jugat la societat 
civil en la reconstrucció del teixit social i 
l’articulació de la convivència? Quin paper 
rellevant han tingut joves i dones? Quines 
han estat les experiències de reconstrucció de 
la memòria?

PONENTS 
Jasmina Mujezinovic
Fundació per la Democràcia Local

Elma Hasimbegovic
Directora del Museu d’Història de Bòsnia 
i Herzegovina

Slobodan Minic 
Periodista

MODERA
Maria Fanlo (ICIP)

Sessió 3
COOPERACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA PAU 
A BÒSNIA: 1995-2020

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE

Quin ha estat el recorregut de la cooperació 
catalana en el postconflicte a Bòsnia? Com la 
diàspora ha contribuït en aquest procés? Quin 
ha estat el paper de la Unió Europea en el 
postconflicte i què pot suposar la seva entrada 
a la UE? Quines són les potencialitats i limi-
tacions de la solidaritat internacional? Quins 
són els reptes actuals de la societat bosniana? 

PONENTS 
Eric Hauck 
Delegat de la Generalitat de Catalunya 
als Balcans 

Alma Masic
Especialista en cooperació 
al desenvolupament 

Pol Bargués 
Investigador del CIDOB

MODERA
Joan Salicrú (Clack)


