
El programa europeu “La Joventut en Acció” i l’Aliança de Civilitzacions de l’ONU auspicien un 
seminari internacional d’educació intercultural al Berguedà 
 
Arran del premi a la Innovació intercultural atorgat per l’Aliança de Civilitzacions de NNUU i el 
grup BMW, i amb el suport del programa europeu “La joventut en acció” i la col·laboració del Servei 
Civil Internacional, entre el 29 d’octubre i el 8 de novembre, més de 30 docents de 10 països euro-
mediterranis ens reunirem al Berguedà per participar en el seminari de formació i creació d’una 
xarxa euro-mediterrània, l’objectiu de la qual serà implementar programes d’educació intercultural 
similars als que ja desenvolupem a les escoles de primària de Molins de rei i Olesa de Montserrat, 
utilitzant i adaptant les nostres metodologies a llurs contextos i regions.  
 
En el decurs del seminari  hi ha prevista una trobada amb organitzacions juvenils, ambientals i 
culturals i amb docents interessades en participar en projectes internacionals, conèixer el 
programa europeu “Youth in Action” i establir vincles amb les organitzacions presents cara a 
possibles col·laboracions. La trobada serà la tarda de dissabte 3 de novembre. Si hi esteu 
interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

Si voleu més informació, podeu consultar o baixar-vos el programa del nostre web www.irenia.net . 

Constituït el 2004, IRÈNIA  és un col·lectiu de professionals i docents conscients de la necessitat de 
treballar cap a una cultura de pau mitjançant l'educació per a una ciutadania responsable. 
Defensors i defensores del aprenentatge a través de les emocions, a més dels coneixements, 
dissenya les seves activitats utilitzant principalment el joc com a recurs pedagògic. El joc (de 
simulació, de rol o de taula) permet fer l'exercici de veure la realitat des d'una òptica diferent de 
la pròpia i posar-se a la pell de l’altre. A través dels seus programes i activitats, pretenen acostar 
la població escolar de diversos municipis catalans a la cultura de la pau, al coneixement de les 
diferents cultures, de les desigualtats i conflictes que trobem al món i més concretament a la regió 
mediterrània.  

El desembre de 2012, en reconeixement de la seva trajectòria, IRÈNIA va ser guardonada amb el 
premi  a la Innovació Intercultural atorgats per la l’Aliança de Civilitzacions de la ONU i el grup 
BMW al fòrum internacional de la UNAOC celebrat a Doha, Qatar. 

 

Contacte:  

Josep-Miquel Alegret 

Coordinador Irènia 

coordinacio@irenia.net 

mòbil: 666 57 18 35 
 
 
 
 

 

http://www.irenia.net/

