
 

 

MANIFEST PER LA PAU DELS ALUMNES DE 5è CURS DE LES ESCOLES ÍTACA, JOAN 

LLONGUERAS, LOLA ANGLADA, LÓPEZ TORREJÓN, MIGUEL HERNANDEZ I VENTÓS I 

MIR. 

 

Badalona 30 de gener de 2018 

 

El 30 de gener de cada any se celebra arreu del món el Dia escolar de la no 

violència i la pau, per commemorar la mort, aquest any fa 70 anys, de Mahatma 

Ghandi, un home bo que desitjava i defensava la pau. 

Per nosaltres la pau significa molts coses, conviure amb tothom, siguin com siguin 

les persones, compartir, ajudar, resoldre conflictes o problemes, dignitat, igualtat 

de gènere, diàleg, un planeta sense contaminació i que hi hagi solidaritat entre els 

pobles. 

Al llarg de la història han estat moltes les persones i col·lectius que, com Ghandi, 

han dedicat la seva vida a treballar per a la pau. Recordem Malala (defensora dels 

drets i l’educació de les dones al Pakistan) Mohammad Yunys (que va lluitar per 

ajudar econòmicament a les persones més desfavorides) John Lennon (autor de la 

cançó pacifista Imagine) Nelson Mandela (lluitador contra els racisme a Sudafricà), 

Martin Luther King (defensor de la igualtat de drets dels afroamericans), , i molts 

d’altres com Ana Frank, Teresa de Calcuta, Kim Dae Jung, Rigoberta Menchu, 

Dolors Cacuango, Vicent Ferrer... I també han estat moltes les organitzacions 

humanitàries com el Col·lectiu Iridia, el Centre Delàs, Human Rights Watch i també 

cal dir que hi ha moltes persones anònimes  que han fet del seu dia a dia, un servei 

a la pau i a la no violència. 

Els nens i nenes de Badalona, com la resta de nens i nenes del món, desitgem 

viure en un món de pau, en un món més feliç, on les persones i els països es 

respectin, s’ajudin i mirin de resoldre els conflictes a partir del  diàleg, sense 

agressions verbals ni físiques. Però, malauradament, encara estem lluny que 

aquest desig de pau es faci realitat i existeixen molts petits i grans conflictes 

encara per resoldre: 

- Les desigualtats socials, la pobresa i la fam, provocades per la manca de 

solidaritat i l’afany per enriquir-se d’algunes persones i empreses i també 

per interessos econòmics com l’especulació amb el petroli i amb els 

aliments bàsics...  

I nosaltres tenim una resposta: Repartim els béns. Ajudem més als que més 

ho necessitin! 

- El no respecte a les diferències que sovint provoca odi i és l’origen de molts 

conflictes entre persones i pobles. I nosaltres tenim una resposta: 

Coneguem-nos millor! Sovint la solució surt de sumar el teu i el meu. 

 



 

 

 

- Totes les formes de maltractament a les persones, amb massa freqüència 

contra les dones i les nenes, i també contra companys a les escoles i 

instituts, allò que coneixem com bullying. I també sabem què dir: No hem de 

tancar els ulls ni mirar cap a un altra banda perquè ens afecta a tots! 

- Totes les formes de violència com les guerres, el terrorisme i aquelles 

accions que les afavoreixen com la fabricació i la venda d’armes. 

 

Aquest any volem tenir un record per a totes les víctimes de les guerres i 

especialment per les de la llarga guerra de Síria i les dels més de 40 atemptats 

terroristes que s’han produït a tot el món durant l’any 2017: Londres, Bagdad, 

Kabul... i naturalment a les víctimes de l’atemptat del passat estiu a Barcelona. 

També per a totes aquelles altres persones que arrisquen la vida al mar, al desert o 

als murs de ciment i espines intentant arribar al nostre món, fugint de la guerres, la 

pobresa i la fam. Tampoc ens volem oblidar dels nens de la guerra, nens i nenes 

com nosaltres obligats a lluitar en comptes de jugar o anar a l’escola com deurien. 

 

Estem convençuts que la millor manera de poder resoldre els conflictes entre 

persones o entre països és el diàleg. Parlar i escoltar amb respecte. Parlar per 

exposar els propis punts de vista, escoltar per saber i entendre què pensen els 

altres i, a partir d’aquí, amb generositat, trobar conjuntament solucions i respectar-

les. 

 

Per això, nosaltres nens i nenes de Badalona, ens comprometem també a aplicar 

aquestes mesures per treballar i trobar el bon camí per la pau: 

 

- No reaccionar violentament i utilitzar el diàleg per evitar les baralles amb els 

companys i la família i no voler imposar sempre les nostres opinions. 

- Acceptar i respectar la diversitat de les persones, especialment dels nostres 

companys i companyes, sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua, religió, 

les seves opinions o color de la pell. 

- No restar indiferents a les desigualtats i la gent que pateix i dur a terme 

accions solidàries. 

Finalment, ens agradaria acabar aquest manifest fent també algunes demandes a 

les persones adultes, als governs i a les Nacions Unides: 

 

- Que siguin un exemple als nens i nenes, respectin el valor de la paraula 

“democràcia”. 

- Que siguin capaços d’aturar els conflictes, que arribin a acords. 

- Reducció dels exercits, aturar la fabricació i venda d’armes, especialment 

les nuclears. 

- Distribuir millor els recursos i la riquesa per evitar les desigualtats socials i 

la fam al món 



 

 

 

- Que tots els infants del món puguin tenir accés als serveis bàsics: menjar, 

atenció mèdica i escoles. 

- Establir mesures per evitar la corrupció. 

- Més protecció al medi ambient, plantes i animals. 

Els contes i els dibuixos que hem fet volen ser també un manifest per la pau. Per 

això, els lliurarem a la ciutat de Badalona i, en representació de la seva gent, als 

responsables d’Educació de l’Ajuntament. Els demanem Badalona sigui una ciutat 

capdavantera en la defensa de la pau i de la dignitat de totes les persones que 

conviuen en el seu territori, incloses aquelles que no tenen veu. 

 

Gandhi va dir: “No hi ha camí per la pau. La pau és el camí” 

 

 

UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE I UNA CIUTAT EN PAU TAMBÉ, 

COMPROMETEM-NOS A FER HO REALITAT. 

 

 


