CONVOCATÒRIA DE PREMSA

SOCIETAT

Es presenta a Barcelona el
III Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle XXI

· Aquest esdeveniment està organitzat per la Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU, amb seu a Barcelona, i la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

· L’objectiu d’aquests congressos internacionals és contribuir a la reflexió i recerca dels
reptes de la pau i generar un punt de trobada i intercanvi compartit entre universitats,
entitats, societat civil i institucions.

· El III Congrés Edificar la Pau tindrà lloc a Santiago de los Caballeros (República
Dominicana) del 26 al 28 de juny del 2017, però durant aquest any previ tindran lloc a
Barcelona diversos actes precongressuals.

Barcelona, 19 de maig de 2016.- La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU presenta dimarts
24 de maig, al Palau Macaya de Barcelona, el III Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle
XXI, que en questa edició organitza conjuntament amb la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra de República Dominicana (PUCMM). Aquest acte és el punt de sortida de les
trobades precongressuals, debats entre acadèmics i societat civil, que culminaran amb la
celebració del congrés, que en aquesta edició se celebrarà a la ciutat de Santiago de los
Caballeros (República Dominicana) del 26 al 28 de juny del 2017.
Aquest és el tercer Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle XXI que organitza la Fundació
Carta de la Pau dirgida a l’ONU (Barcelona, 2012 i Bogotà-Colòmbia 2014). L’objectiu d’aquests
congressos és contribuir a la reflexió i recerca dels reptes que comporta edificar la pau al segle
XXI en un context internacional i, al mateix temps, propiciar un punt de trobada i intercanvi
sobre la pau entre experts de diferents llocs del món procedents d’universitats, centres de

recerca, associacions culturals, institucions especialitzades, ONL i societat civil. Un treball a
escala internacional que, com en aquesta ocasió, sempre comença un any abans de
l’esdeveniment. Fa dos anys a Colòmbia es va comptar amb la participació de més de 50
experts internacionals, amb una alta presència catalana; i més de 700 inscrits presencials
arribats de diferents països.
L’acte de presentació del II Congrés comptarà amb la presència de Manel Vila, Director
General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, qui reflexionarà
entorn dels actuals “Reptes de la pau al Carib”, i Francesc Torralba, catedràtic de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull i vicepresident de la Fundació Carta de la Pau. En aquest acte també es
presentaran els sis eixos temàtics específics d’aquest congrés: identitats, migració, justícia
social, ciutat i pau, mediació, i dona i pau.
La Fundació Carta de la Pau i la PUCMM
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU (www.cartadelapau.org), entitat fundada a
Barcelona l’any 1994, té com a finalitat pacificar entorns i oferir propostes de convivència que
donin resposta a conflictes socials.
Per la seva banda, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana
(PUCMM), fundada el 1962, és la primera universitat privada de República Dominicana i
actualment és considerada una de les millors d’Amèrica Llatina.

PRESENTACIÓ III CONGRÉS INTERNACIONAL EDIFICAR LA PAU AL SEGLE XXI
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