
Notícies d’última hora 
 
El dia de la Pau, a l’escola vam fer la cursa 
de “Save the Children” i vam cantar un rap 
que havíem preparat a classe.  
 
Després vam  sortir  al pati i vam continuar 
com un dia normal, però més contents 
perquè ens ho vam passar molt bé celebrant 
la Pau. 
 
Ens agrada la Pau perquè les guerres ja no 
ens interessen, no ens van bé per viure 
feliços.  2nA 

Les catifes voladores 
 
Avui, dia 24 de gener de 2020, a la classe de 
tutoria, els nens i les nenes de 3rA hem llegit 
un conte que es titula “Les catifes vo-
ladores”. Aquest conte ens ha explicat la 
història d’un nen que es deia Iqbal, que quan 
era molt petit va haver d’anar a treballar a 
una fàbrica de catifes, no li pagaven i el 
maltractaven. Es va escapar i va protestar a 
molts llocs perquè els nens petits i les nenes 
petites treballessin. També va ajudar a 
escapar-se a altres nens i nenes. Però això no 
va agradar als amos de les fàbriques i un dia 
el van matar.  
 
Aquesta història ens sembla molt trista i 
pensem que aquestes coses no haurien de 
passar. Pensem, que com l’Iqbal, s’ha de 
condemnar i denunciar totes les persones 
que fan treballar els nens i les nenes i també 
s’han de denunciar totes les persones que no 
fan bé les coses. 3rA  

Encara queda camí... 
 
El dia 30 de gener de 1948 va morir 
Mahatma Gandhi, ara fa 72 anys. 
 
Aquest advocat hindú va abandonar les 
seves riqueses i es va dedicar a defensar el 
seu poble mitjançant la pau i la 
desobediència civil. Es va inventar la vaga 
de fam com  un  mitjà de lluita no violenta. 
Tot i això va ser assassinat per un fanàtic.  
 
Totes les escoles del món a partir del 1964 
van decidir continuar el seu camí, celebrant 
cada any, coincidint amb l’aniversari de la 

seva mort, el Dia de la No violència i la 

Pau (DENIP). 4tA 
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El premi 
Nobel de la Pau del 2019 va ser 
per el primer ministre d'Etiòpia, 
Abiy Ahmed Ali 
 
Abiy Ahmed Ali, va ser guardonat 
amb el Premi Nobel de la Pau 
2019. L'Institut Nobel de Noruega 
l'hi ha concedit "pels seus esforços 
per assolir la pau i la cooperació 
internacional i, sobretot, per la 
iniciativa per resoldre el conflicte 
fronterer amb Eritrea" 

 
Ahmed Ali va néixer a Beshasha el 15 
d'agost de 1976. És enginyer informàtic i 
militar. Ocupa el càrrec de primer ministre 
des del 2 d'abril del 2018. 
 
Segons informa l'Institut Nobel de Noruega, 
Etiòpia i Eritrea, immerses en una llarga 
guerra per l'establiment de la frontera, van 
restablir les relacions diplomàtiques el 
juliol del 2018. L'Institut atribueix la major 
part del mèrit al president etíop. Reconeix 
que la pau no s'assoleix només amb les 
accions d'una part. I per això recorda que 
"quan Abiy va oferir la mà, el president 
Afwerki li va agafar per forma-litzar el 
procés de pau entre tots dos països". Isaias 
Afwerki és president d'Eritrea des del 
1993, quan el país assolí la independència. 
En política interna, considera que Abiy 
Ahmed ha iniciat "importants reformes que 
donen a molts ciutadans esperança d'una 
vida millor i un futur més brillant". 
 
Aquest premi ens recorda que hi ha moltes 
guerres al món, i que és molt important que 
persones com Abiy Ahmed treballin per 
intentar que la pau arribi a aquests països on 
la gent pateix tant. 5èA  
 

Uns 800.000 roghingya van fugir 
i no han tornat al seu país 
 
Durant el 2017, una gran quantitat de 
refugiats rohingya (gairebé 800.000) van 
haver de marxar de Bangladesh a causa 
d’un acte de “neteja ètnica” (genocidi) a 
aquesta minoria musulmana; i no han pogut 
tornar. 
 
L’exèrcit de Birmània havia promès deixar-
los tornar a casa però mai han complert 
aquesta promesa i ara els rohingya no se’n 
fien; ja que tenen por de patir més violència 
i no tenen lloc on viure. 
 
La ONU demana protecció pera aquesta 
població. Diari Ara 26/08/19  6èB  
 

Dia Escolar de la No-violència I 
la Pau: DENIP 
 
El Dia Escolar de la No-violència I la Pau 
(DENIP), conegut com a Dia Mundial o 
Internacional de la No-violència i la Pau, fou 
fundat l’any 1964 pel poeta i educador 
Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa 
d’Educació No-violenta i Pacificadora, 
difosa internacionalment.   
 
Es practica a escoles de tot el món, el dia 30 
de gener en honor a l’aniversari de la mort 
del pensador i polític indi Mahatma Gandhi.  

P3A  
 

Logo DENIP.  Aula d’acollida 

Mahatma Gandhi (02/10/1869-30/01/1948) 
va ser un pensador i polític indi. Se’l coneix 
amb el sobrenom de Mahatma (gran 
ànima). Fou un dels pares de l’inde-
pendència de la nació índia i la desaparició 
del Raj britànic amb l’ús de la no-violència. 
Era d’un poble costaner de l’Índia i fill de 
comerciants, va estudiar dret a Londres i va 
exercir com a advocat a Bombai. Quan va 
tornar a l’Índia va instaurar nous mètodes de 
lluita (les vagues i les vagues de fam) per 
rebutjar la lluita armada i predicava la no-
violència com a mitjà per a resistir el 
domini. El van assassinar el 30/01/1948 en 
una de les seves vagues de fam i en contra el 
sistema de castes. Va portar una vida 
senzilla, confeccionava les seves pròpies 
peces de roba i era vegetarià. 
 
Les escoles de tot el món quan celebren el 
DENIP fan diferents actes i els objectius del 
dia són: 
 Sensibilitzar que la pau és l’absència de 

guerres i baralles. 
 Conèixer els conceptes d’amor universal, 

de no-violència i de pau positiva. 
 Conèixer persones que lluiten per la pau i 

la justícia al món. 
 Saber resoldre els conflictes de manera 

pacífica i dialogant. 
 Compartir una estona amb els alumnes i 

mestres per celebrar la diada de la no-
violència i la pau.             

 
 

                                                    Aula d’acollida  

 
Mahatma Gandhi.  Aula d’acollida 
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                   Abiy Ahmed Ali.  5èA  
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La cursa 
 
Aquest any l’Escola Anicet de Pagès torna a 
participar a la cursa solidària de Save the 
Children. 
 
Els nens i nenes de 2nB hem descobert que 
hi ha molts infants Rohingya que el seu país 
està en guerra i han hagut de marxar a un 
camp de refugiats que es diu Cox Bazar. Per 
tant aquest any volem participar a la cursa i 
així poder ajudar a que tots aquests nens i 
nenes puguin tenir un futur millor, perquè 
puguin menjar, viure i jugar. 2nB  
 

Save the Children fa 100 
anys que es va fundar 
 
Save the Children és una organització 
fundada l'any 1919, per a la defensa i 
promoció dels drets de la infància.  
 
Fou fundada 
a la ciutat de 
Londres per 
Eglantyne 
Jebb i la seva 
germana 
Dortothy 
Buxton.    
Pretenien re-
captar diners 
per poder-los 
dedicar a les 
conseqüències que la Primera Guerra 
Mundial havia causat sobre els nens i les 
nenes. 
 
Actualment està present en més de 29 
països. Treballant, sempre per la defensa 
dels infants. 3rB  
 

Eglantyne Jebb,  
fundadora de Save The Children 3rB  

El món sencer vibra amb la 
major mobilització popular de la 
història 
 
Molts milions de persones de totes 
les edats i condicions prenen els 
carrers per tal de frenar la guerra 
 
La jornada d'ahir passarà a la història com el 
dia en què la humanitat es va mobilitzar per 
evitar un conflicte armat. Mai una protesta 
havia congregat tants milions de persones a 
tot el planeta i mai el món sencer havia 
vibrat amb un sol crit: "No a la guerra!" De 
Melbourne a Londres i de Nova York a 
Calcuta, molts milions de manifestants van 
prendre els carrers de centenars de ciutats i 
van marxar en pacífiques processons contra 
els plans del president nord-americà d'envair 
l'Iraq. 
 
Les grans capitals van ser inundades per 
gent de totes les edats i condicions, mostrant 
una unanimitat més enllà de les classes i les 
ideologies. Barcelona també va viure la 
major manifestació de la seva història. 
Potser la manifestació més colossal va ser la 
de Roma, on uns dos milions d'italians van 
paralitzar la ciutat. A Alemanya i França, 
centenars de milers de manifestants van 
desfilar en desenes de ciutats. També a 
Espanya les gegantines mobilitzacions van 
pretendre castigar el govern de José María 
Aznar pel seu suport als plans bèl·lics de 
Bush, i tant Madrid com Barcelona (on es 
va duplicar el nombre de persones 
congregades per a l'11-S de 1977) i moltes 
altres ciutats van viure manifestacions 
descomunals, que les autoritats van intentar 
minimitzar amb una guerra de xifres que 
rebaixava la participació. 
 
Després d'aquest 15-F, no hi ha cap dubte 
que el poder del poble s'ha posat en marxa i 
els governants no podran fer-se els sords a 
un clam que és planetari. Aquí, en el nostre 
entorn més proper, hauran d'escoltar als que 
els adverteixen, com van fer ahir els 
berlinesos, que "aquesta vella Europa no vol 
una nova guerra". El Periódico 16/02/2003 
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“El 7 de diciembre de 2018 la asociación 
Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que 
no haría más rescates en el Mar 
Mediterráneo con el buque Aquarius por 
los continuos ataques de países europeos 
contra la tarea de búsqueda y rescate de 
refugiados.” 
 
Per tant, aquest vaixell ja no fa la seva feina. 
 

 
 
 
"El final del Aquarius significa más 
muertes en el mar, más muertes evitables 
que no serán recordadas ni anotadas". 

 
    5èB  

 

 

                   El vaixell Aquarius.  5èB  
 

Els Rohingyes estan en perill 
 
El poble rohingya és un poble musulmà que 
no té estat. Els rohingyes viuen a Myanmar 
però han hagut de refugiar-se a Bangladesh, 
un estat molt pobre. Viuen en un camp de 
refugiats que s’anomena Cox’s Bazar, és el 
camp de refugiats més gran del món. 
 
Estan patint persecució, assassinats, abusos 
sexuals, traumes i desnutrició. Els estan 
perseguint i matant per fer-los fora de 
Myanmar. 
 
Abans del 2017 ja eren perseguits, però des 
del 2017 tot s’ha agreujat. La violència que 
reben ara és constant i molt dura. 
 
Els persegueixen perquè no els consideren 
ciutadans de Myanmar. També perquè 
Myanmar és un país budista i no els hi 
agrada la religió dels rohingyes, que són 
musulmans.  
 
Cal ajudar-los fent que els hi arribi 
assistència alimentària, donant-los accés a 
l’educació i un lloc segur on poder viure. En 
aquests moments depenen totalment de les 
ONG.  6èA  
 

Hem de dir que aquesta notícia és de l’estiu 
del 2018, quan  el vaixell Aquarius va 
rescatar 141 immigrants del mar Medi-
terrani. Actualment, aquest vaixell ja no fa 
la seva feina, degut als problemes que 
trobaven per trobar un lloc on aquestes 
persones poguessin viure.  
 
Catalunya acollirà la majoria dels 60 
migrants de l'Aquarius que rebrà Espanya 
dins l'acord que han pres sis països per 
distribuir les 141 persones rescatades al 
Mediterrani pel buc que atracarà a Malta. 
Ho ha anunciat la vicepresidenta del 
govern espanyol, Carmen Calvo, que en 
una atenció als mitjans ha afirmat en un 
primer moment que els 60 anirien a 
Catalunya i que en la mateixa atenció ha 
matisat, més endavant, que hi anirà "la part 
que pugui ser raonable". 
 
La notícia ens parla de la vegada en què 
l’Aquarius va atracar al port de Malta. Cal 
recordar que un mes i mig abans ho havia 
fet a València ja que ni Malta ni Itàlia volien 
acollir aquestes persones. Aquest cop, però, 
Malta sí que va fer l’acolliment i aquestes 
persones van ser distribuïdes per diferents 
països com ara Espanya, on la majoria van 
anar a parar a Catalunya. 
 

 

Catalunya acollirà la majoria dels 60 migrants que rebrà Espanya de 
l’Aquarius 
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