Postgrau en Cultura de la Pau,
cohesió social i diàleg intercultural
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Postgrau en Cultura de la Pau
El postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques brinda les
eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una
cultura de pau, edificar un món en el qual prevalguin valors, actituds i comportaments que es proposin
transformar els diferents tipus de violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la
mediació, la negociació i altres mètodes de resolució pacífica de conflictes entre les persones, els grups i
les nacions.
Es tracta d'una formació acadèmica 100% on-line impartida per la Fundació Carta de la Pau dirigida a
l'ONU i organitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona a través del Institut de Formació
Contínua IL3.
Un postgrau necessari en el moment actual TREBALLAR PER LA PAU, SÍ SERVEIX!
En un món en el qual creixen els contactes entre persones i grups de diferents identitats i cultures, és
més necessari que mai comptar amb eines pràctiques per a la construcció de la convivència social.
Davant els escenaris de conflicte social, creix la importància de fomentar el coneixement i utilització de
diversos mètodes de resolució pacífica de conflictes i diferents mètodes de diàleg en un marc
d'interculturalitat cada vegada més extens. Amb una visió global, és possible apropar-nos a la cohesió
social, aconseguint la col·laboració responsable dels agents socials i un salt qualitatiu de la democràcia i
llibertat corresponsable.
Enllaç al projecte:
http://cartadelapau.org/postgrau-en-cultura-de-la-pau-cohesio-social-i-dialeg-intercultural-aplicacionspractiques/

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU és una entitat fundada a Barcelona el 2002. La nostra
finalitat es concreta en oferir propostes que contribueixin a edificar la pau, a donar resposta a conflictes
socials i desenvolupar oportunitats per a enfortir la convivència pacífica entre persones i comunitats, tot
això a partir dels continguts de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU.

