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9è edició de la MASTER-CLASS «Trans-fronteres i diàleg de les disciplines» 
Cooperació Territorial Europea – Diplomàcia Territorial i Diàleg Mediterrani 

 
Màster-Class 2.0 -  V3 

« Cooperar en els territoris en aquest temps d’incerteses» 
Triar i decidir quan el sentit de l'essencial escapa al previsible 

Cultures, Patrimonis, Communicació i gestió intercultural de la cooperació 
territorial. 

 
 

Introduccio: d'una Màster-Class a Siena a una Màster-Class 2.0 
 
La 9a edició de la  Master-Class s’havia d’acollir a la Università per Stranieri di Siena (I) els  27, 28 i 
29 de gener de 2021. La pandèmia COVID 19 n(ha decidit altrament!. 
 
Llavors, com es construeix una Màster-class en aquest temps d’incertesa? 
 
Un diagnòstic compartit :  
 

- La crisi sanitària multidimensional del COVID 19 accentua l'importància de la vocació de la 
Màster-Class per preparar-se per a la integració professional. 
- La necessitat de co-construir una Màster-Class 2.0 amb dues idees principals: 
* Més enllà dels ensenyaments essencials, junts hem de començar a pensar el que estem vivim. 
* La necessitat d’apropiar-se millor en la diversitat, les tecnologies digitals i els seus 
managements interculturals, i la invenció de nous codis col·laboratius per a 
l’enginyeria de la cooperació territorial europea. 
 

Llavors, els directors de Màsters 2 van decidir considerar escenaris evolutius i flexibles per adaptar-se 
a situacions locals 
 
Finalment, la versió exposada avui és el resultat d’un procés de co-construcció amb els professors, els 
professionals i els estudiants. L'objectiu és buscar en temps real el format pedagògic més adaptat a la 
situació de cada universitat. És encara possible que evolua.. 

 
En una situació molt evolutiva i amb restriccions diferenciades segons les universitats, és 
recomanable conservar diferents escenaris per a la Master-Class 2.0 , protegint, si és possible, 
un mínim de treball en presència 
 
Un nou model educatiu adaptat :  
 
Al 16 de novembre 2016 un model va ser seleccionat per la Màster-Class 2.0 :  

- Un cicle de 6 sessions d’1h30, del dimecres 27 de gener al divendres 29 de gener de 2020 
Es realitzarà en una forma completament digital, online (escenari de "distanciament global") 

- Aen el respecte de les normes  de funcionament de cada universitat, es preveu un 
format "híbrid" que permeti la trobada en presencial segons dues hipòtesis: 

- 1/ Híbrid interregional en 4 llocs : Barcelona, Siena, Estrasburg i Marsella 



 2 

- 2/ Híbrid local sobre 7 llocs : Estrasburg +Khel, Nantes, Barcelona, Montpeller, 
- Lió, Marsella +Ais de Provença, Niça, Siena+ Florència + Pisa 

 
En aquest cas, s’establirà un programa ad hoc per a cada lloc d’acord coherent amb el cicle de 6 
sessions 
 
Un preprograma del tronc comú (versió completament digital) 
 

 
1/ Dimecres 27 de gener: matí 

9:30 a 10:00: acollida i obertura de la Màster-Class 2.0 
10:00 a 10.30: 1ª exposició del treball dels estudiants 
10:30 a 11:00: 2ª exposició del treball dels estudiants 

 
2/ Dimecres 27 de gener: tarda 

15:30 a 16:00: Conferència (per definir) 
16:00 a 16:30: 3ª exposició del treball dels estudiants 
16:30 a 17:00: 4ª exposició del treball dels estudiants 
 

3/ Dijous 28 de gener: matí 
9:30 a 10:00: Mirades transversals d’Àfrica: professors i estudiants de Nairobi (Kenya) 
10:00 a 10:30: 5ª exposició del treball dels estudiants. 
10:30 a 11:00: 6ª exposició del treball dels estudiants 
 

4/ Dijous 28 de gener: tarda 
15:30 a 16:00: Mirades transversals del Carib: ponents d'Haití i de Guadalupe 
16:00 a 16:30: 7ª exposició del treball dels estudiants. 
16:30 a 17:00: 8ª exposició del treball dels estudiants. 
 

5/ Divendres 29 de gener: matí 
9:30 a 10:00: Conferència (per definir) 
10:00 a 10:30: 9ª exposició del treball dels estudiants. 
10:30 a 11:00: 10ª exposició del treball dels estudiants. 

 
6/ Divendres 29 de gener: tarda 

15:30 a 16:00: 11ª exposició del treball dels estudiants. 
16:00 a 16:30: 12ª exposició del treball dels estudiants. 
16.30 a 17:00: Avaluació i conclusions. 
 

Format de la seqüència de cada presentació: exposició (10 minuts), intercanvis (20 minuts) 
(Fins ara 15 Màsters es dediquen a la preparació de la Màster-Class 2.0) 
 
De la necessitat de mobilitzar una enginyeria didàctica digital adaptada 
 
Es mobilitzarà enginyeria didàtica digital per construir la Master-Class 2.0. Es beneficiarà de 
l’experiència adquirida pels equips del programa European Interact. 
- Per a les seqüències de presentació s’utilitzarà la plataforma Zoom 
- Per a les seqüències d’intercanvi per tal d’assegurar la interactivitat i la facilitat d’ús, s’utilitzaran a 
més altres eines, com ara Klaxoon, Slido, Jamboard, etc. 
- Per a les presentacions d’estudiants, es presentaran petits vídeos (aproximadament de 2 mn) o fins i 
tot Powerpoint, i animacions de tot tipus ... 
S'està desenvolupant una presentació detallada del sistema ddàctic digital. Es necessitarà crear 
una xarxa  
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Caldrà crear una xarxa de referents digitals per garantir bones connexions internet. 
Es programarà una sessió informativa i es difondran material didàctic. 
 
Calendari  
 
1/ Per a directors de màsters 
 

- El grup "concepció-animació", assegura  un vetlla permanent: 
- Està a disposició dels directors de Màsters per prendre en consideració les seves necessitats 

específiques i adaptar el format de la Màster-Class 2.0 
- Anima regularment una "taula de coordinació" (1 hora) d’intercanvis entre els directors de 

Màsters.  
 

2/ Calendari dels estudiants : 
 

- Continuen el treball col·lectiva de producció d’una o més presentacions1 sobre les següents 
temàtiques: cultures, patrimoni, comunicació i management intercultural de la cooperació 
territorial.  

- - A finals de novembre, el tema elegit per a la presentació serà comunicat després de la 
validació pel responsable de la formació 

- Es reuniran els estudiants referents de cada màster per Zoom a principis de desembre per una 
coordinació (treball col·lectiu i possiblement cooperatiu entre màsters per a temes idèntics o 
propers). 

- S’haurà de publicar cada exposició a la plataforma https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/ 
com a molt tard l’11.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota núm. 2/3 establerta el 7 i el 17 de novembre de 2020 per l'equip de concepció i animació: 
Institut d’Estudis Catalans (IEC) - Barcelona / Perpinyà (M. Camiade) + Pôle Toscane (MD Tozzi) + Institut Catòlic (ICM) – 
Marsella (R.Botteghi + P. Laburte) 

                                                
1 M.Camiade, MD Tozzi i R.Botteghi estan disponibles per supervisar-los en línia. 
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La MÀSTER-CLASS «Trans-fronteres i diàleg de les disciplines» 

 
La Màster-Class és una xarxa acadèmica de formació i de professionalització d’estudiants amb alt nivell 
de qualificació. Aquest treball sobre els reptes professionals i humans de les noves generacions implica un 
diàleg entre disciplines, ètica i intergeneracional, mitjançant una pedagogia invertida on l'estudiant és el 
centre. 
 
Coproducció: Professors i estudiants de màster 2 de les universitats: Artois, Lyon 2, Nantes, Montpelier 3, 
Universitat Costa blava (UCA), Ais-Marsella-Universitat (AMU), Florència, Università per Stranieri di Siena 
(USS), Pisa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ITIRI (U. Estrasburg) i Hochschule - Kehl, Sciences 
Po Ais i Sciences Po Estrasburg. 
 
Concepció i realització: Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM) - Marsella 

  Institut d'Estudis Catalans (IEC) - Barcelona / Perpinyà  
  Università per Stranieri di Siena (USS) 

 
Socis: Regió Sud (Provença-Alps-Costa Blava), Regió Toscana, AVITEM (L'Agència per a les Ciutats i els 
Territoris Mediterranis Sostenibles) - Marsella, Centre Nacional de Servei Públic Territorial (CNFPT) - 
Marsella - Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - París - Secretaria Social de Marsella (CCR) -  
DITER (CERDACFF) Niça. 
 
L'animació i la coordinació són a càrrec de M. Camiade, MD. Tozzi, R. Botteghi i P. Laburte-----------------------
---------------------- 
Participants (llista temporal):  
Professors-investigadors, directors i professionals de Màsters 2 

- Bagna Carla, professora associada - Didattica delle Lingue Moderne, Directora Centro Linguistico 
CLUSS, Università per Stranieri di Siena. 

- Botteghi Robert, enginyer territorial honorari, ex-professor associat d'universitat, CERDACFF 
(DITER), Facultat de Dret i Ciències Polítiques, Universitat Costa Blava - ICM – Marsella  

- Camiade Martine, professora emèrita d'universitat en Història, delegada de l’Institut d’Estudis Catalans 
a Perpinyà (IEC). 

- Catala Michel, professor d'Història contemporània, director de l'Institut d'Estudis Europeus i Globals, 
Alliance Europa - Director de l'IPEI Master2 - Enginyeria en Projectes Europeus i Internacionals, 
Universitat de Nantes 

- Chocholski Patrice, gerent de l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) de Marsella 
- Darnis Jean Pierre, professor d'italià, director del Màster 2 Relacions italo-franceses, Universitat de la Costa 

Blava (UCA) 
- De Dios Marcer José María, director de l’Institut d’Estudis Europeus, director del Màster d’integració, 

Universitat Autònoma Europea de Barcelona. 
- Drewello Hansjörg, professor, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl (D) 
- Dürr Daniel, professor de Dret públic, director del Màster 2 "Acció econòmica i cooperació de les autoritats 

locals d'Europa" Universitat de Lió 2 - Lumière 
- Fargion Valeria, professora de Ciències Polítiques, directora de l'Oficina de Relacions Internacionals, 

directora del Màster 2 Facultat de Ciències Polítiques i Socials, Universitat de Florència (I) 
- Kandil Feriel, professor de Filosofia Econòmica, Facultat d’Economia i Gestió, AMU, Director del Màster 2 

"Gestió i avaluació de l'acció pública" (MEAP) 
- Hänsch-Hervieux Verana, professor associat d’alemany, corresponsable del Màster en “Gestió de clústers i 

xarxes territorials” - ITIRI, Universitat d’Estrasburg. 
- Laburte Pierre - Farmacèutic - ex gerent - consultoria en organització i gestió (ICM) 
- Langeron Pierre, president de l'Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM) - Marsella - Professor honorari de 

Dret públic, Sciences Po Aix. 
- Manzetti Vanessa, professora-investigadora, Facultat de Ciències Polítiques, Universitat de Pisa. 
- Massis Pierre, director de la divisió de cooperació, Avitem - Marsella. 
- Moustier Emmanuelle, professor d’economia, IMPGT- AMU, director del Màster 2 MEMDD "Gestió 

euromediterrània i desenvolupament sostenible" 
- Reitel Bernard, professor de geografia, director del Màster "Desenvolupament regional - Planificació i 

medi ambient" Universitat d'Artois - Arras. 
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- Signoles Aude, professora de Ciències Polítiques, Sciences Po Ais.  
- Roucou Christophe, director del Centre d’Investigació i Estudis Islàmic-Cristians, i del projecte "Casa 

de la Saviesa", Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM). 
- Schlosser Daniel, conseller, delegació interministerial per a la Mediterrània - Ministeri d'Europa i 

d’Afers Exteriors (MEAE) - Professor associat a l'Universitat de París 1 - Panthéon-Sorbonne  
- Valero Bernard, ambaixador, director general d'Avitem (L'Agència per a les Ciutats i els Territoris 

Mediterranis Sostenibles) - Marsella. 
- Tozzi Maria Dina, experta en cooperació territorial europea - Florència, Departament de Polítiques de 

Cohesió i de la Presidència del Consell de Ministres de Roma. 
- Tzvetanova Petia, doctorada en Dret, experta jurídica - Missió Operativa Transfronterera (MOT) –París  
- Verhille Béatrice, directora du GEC Pays d’Art et d’Histoire transfrontalier des vallées catalanes du Tech et 

du Ter  
- Wassenberg Birte, profesora d'universitat d'Història contemporània, directora del Màster 2 "Relacions 

internacionals". IEP Estrasburg  
- Weckel Philippe, agregat de dret públic, professor de dret internacional, CERDACFF (Niça), director del 

Màster DITER: Programa de recerca sobre la diplomàcia territorial - Facultat de Dret i Ciències Polítiques 
(UCA) 
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La vocació de la Màster-Class 
Des de la seva creació el 2012, la vocació de la Màster-Class és de construir un espai singular en la formació de 
joves professionals a fi d’acompanyar-los mitjançant el diàleg de disciplines i la inter-generacional per enfrontar 
un dels grans reptes contemporanis: "la crisi del sentit i la lectura dels signes dels temps nous” en aquesta 
movedissa confusa dels canvis del món de la cooperació territorial. 
A cada any la seva actualitat. A cada any les seves problemàtiques es presenta per a inserir-se professionalment. 
El més difícil és de triar els elements fonamentals, els paradigmes, que "faran de la confusió un món que duri". 
El treball sobre el "sentit", sobre els reptes professionals i humans de les noves generacions també implica aquest 
diàleg de disciplines i de l’ètica. Quan el sentit és en qüèstió, cadacú (na) en aquest segle XXI, provinent de tots 
els horitzons, buscarà respostes des de diferents aproximacions. Aleshorers, el management intercultural pren la 
seva veritable dimensió operativa. 
 
Tema d’aquesta 9a edició 
« Cooperar en elsterritoris en aquests temps d’incerteses» 
Triar i decidir quan el sentit de l'essencial escapa, al previsible. 
Cultures, Patrimonis, Communicació i management intercultural de la cooperació territorial. 
 
Per a Yuval Noah Harari, historiador, autor de “Sapiens. Una breu història de la humanitat ","El veritable 
antídot contra l'epidèmia no és la retirada, sinó la cooperació "3 

« A causa de l’epidèmia de coronavirus, molts denuncian la globalització i afirmen que l’única manera d’evitar 
que es repeteixi aquest escenari és desglobalitzar el món. Construir parets, limitar els viatges i els intercanvis. 
Per tant, si el confinament, a curt termini, és vital per frenar l’epidèmia, l’aïllacionisme, a llarg termini, 
provocaria l’ensorament de l’economia sense oferir cap protecció contra les malalties infeccioses. Al contrari, el 
veritable antídot contra l'epidèmia no és la segregació, sinó la cooperació.» 

 
La primera pandèmia natural de l’era Internet (globalització) a principis del segle XXI, la COVID 19 s’ha de 
comprendre integralment, en totes les seves dimensions disciplinàries i ètiques. 

 
Els canvis de paradigma de les polítiques públiques a nivell europeu, interestatal i infraestatal estan en curs. 
Podríem resumir-ho molt ràpidament com : "passar d'una lògica de programes a una lògica de projectes en una 
perspectiva de desenvolupament sostenible i gestió de les conseqüències de la crisi" Què transmetre dels sabers, 
saber-fer, saber-ser quan la novetat sembla sempre més legítima que l'anterior en termes de Cooperació 
Territorial Europea i accions externes de les éns locals, quan les pors, l’ansietat i les incerteses amb la crisi del 
COVID 19 són aquí? 

 

3 Periòdic « Le Monde »  
 


