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CENTRES PARTICIPANTS

Diari de la Pau

Durant aquest mes de gener, més de 

4.000 nens i nenes de Figueres i Girona 

s’han convertit en reporters i reporteres 

per fer-nos arribar notícies sobre pau 

i drets humans de tots els àmbits. 

Aquest diari que teniu a les mans és 

una proposta d’aquests Periodistes per 

la Pau, amb motiu del Dia Escolar de 

la No-Violència i la Pau que se celebra 

cada 30 de gener.

La Pau pot ser i és notícia: Quines entitats 
treballen pels Drets Humans al nostre 
entorn? De què parla la cançó “Com plora 
el mar”? Què és la Xarxa de Convivència de 
Figueres? Quines qualitats té el Good Player 
que busquen als Maristes? La campanya 
Periodistes per la Pau vol mostrar al món 
que la pau és noticiable i que demana 
més espai als mitjans de comunicació. I ho 
fem amb més de 150 notícies televisives, 
radiofòniques o de premsa escrita que es 
difondran en els mitjans de comunicació 
implicats en la campanya: El Punt Avui, FEM 
Girona, Televisió de Girona, Tramuntana TV, 
Ràdio Vilafant, Empordà TV i Figueres.com

Hem aconseguit bastir una autèntica 
redacció amb milers de petits periodistes 
de 3 a 12 anys, que s’han bolcat a buscar 
informació, posant el focus en aquelles 
bones pràctiques de pau i convivència que 
s’estan fent al seu entorn més proper -a 
l’escola, al barri a la ciutat-, però també fora 
de Catalunya. I aquesta redacció ha mirat 
de cobrir tots els àmbits: des de l’econòmic, 
passant pel cultural fins a l’esportiu. La 
mainada d’infantil ha gravat falques per 
ràdio, els nens i nenes de primer a quart, 
s’han posat davant les càmeres de televisió, 
i els més grans, els de cinquè i sisè, són els 
autors d’aquest Diari de la Pau.

Aquest 2017, són els mitjans de 
comunicació els promotors de la 
convivència, dels Drets Humans i dels 
valors del respecte, perquè la ciutadania 
necessita mitjans de comunicació 
compromesos amb la justícia i en la lluita 
contra les desigualtats .
Com ho hem fet?

Periodistes per la Pau està coorganitzada 
per la Coordinadora d’ONG Solidàries 

i els ajuntaments de Girona i Figueres. 
Coincidint amb el Dia Escolar de la No-
Violència i la Pau, en què es commemora 
el dia que va morir Gandhi, el 30 de gener, 
proposem un treball de la cultura de la 
pau a les escoles de les dues ciutats. 
Amb Periodistes per la Pau arribem a 
la setena edició de la campanya del 
DENIP. Les persones implicades són 
moltíssimes: des dels equips docents, 
passant per l’alumnat, fins als periodistes, 
tècnics i famílies. 
A més dels mitjans de comunicació citats 
anteriorment, enguany hem comptat 
amb la complicitat de la demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes, que 
ha assumit els tallers de Periodisme i 
Pau per a l’alumnat dels tres instituts 
(Vallvera, Montilivi i Ramon Muntaner) 
que s’encarreguen de fer els tallers 
de pau a la mainada de les 18 escoles 
participants. A més, hem comptat també 
amb uns reporters que han anat gravant 
el dia a dia de la campanya: els joves del 
PFI-PTT.

La pau és notícia
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El DENIP vetlla 
per la pau
Alumnes de 6è de l’escola Carme Guasch

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau 
ens ensenya com posar el nostre granet 
de sorra per la pau

El 30 de gener el DENIP defensa la pau i ens ensenya 
que no només hi ha d’haver pau el dia assignat sinó 
cada minut, segon i mil·lèsima de temps que passa, 
amb qui tenim a davant o tenim a darrere, sigui d’aquí 
o sigui d’allá, si pensa així o pensa aixà… Tots ens hem 
de respectar.
El DENIP té com a lema: ’’L’amor universal és millor 
que l’egoisme, la no-violència és millor que la 
violència i la la pau és millor que la guerra’’.
Fa 36 anys amb motiu de la mort de Mahatma Gandhi, 
es va decidir treballar a tots els centres educatius 
possibles del món el Dia de la Pau, per defensar les 
idees de Gandhi, amb petites o grans manifestacions 
pacífiques. 
Llorenç Vidal Vidal, un mallorquí poeta i educador, va 
impulsar aquest projecte tan i tan positiu en record 
del gran geni ara conegut arreu del món. Aquest 
projecte ha agafat un abast inimaginable, ja que 
fan activitats per treballar la pau a moltes escoles i 
instituts del món. A Catalunya, també.
Tots els nens i nenes hem de fer un gran esforç 
perquè el dia s’ho val, perquè n’hem de fer un dia 
especial i perquè és una activitat més que ens ajudarà 
a ser millors persones. Tot i que podem millorar molt 
el dia a dia, només parlant amb educació als altres: 
companys, pares, mestres… Pensem que així també 
col·laborem perquè hi hagi pau cada dia de l’any.

La celebració del Dia Escolar 
de la No-violència i la Pau ens 
serveix a tots per reflexionar 
sobre el món actual i com 
el podem millorar des del 

nostre àmbit local. L’educació és sens dubte 
l’element capital des d’on transformar la nostra 
societat, el punt d’inici a partir del qual ens hem de 
proposar estendre els valors de la cooperació, la 
pau i la solidaritat.
Aquest any la campanya porta per nom 
“Periodistes per la Pau”. La funció del periodisme 
és la d’informar: donar notícies i explicar la realitat, 
tot recollint la veu dels agents que en formem part. 
En el periodisme, i en la vida mateixa, és important 
ser crític. Preguntar-nos el perquè de les coses, 
reconèixer allò que no es fa prou bé, i proposar-
nos constantment fer-ho millor. 
Aquesta campanya es basa en el model de 
l’educació transformadora, i trasllada uns valors 
que no són imprescindibles només per a l’alumnat, 
sinó també per a tota la societat en general. 
Moltes gràcies per la feina que feu, i que segur 
que donarà els seus fruits i ens permetrà avançar 
cap a una societat més justa, unes ciutats més 
compromeses, i uns ciutadans més lliures.

Com alcaldessa de Figueres, 
és un honor i una responsabil-
itat que la nostra ciutat parti-
cipi a la campanya del DENIP 
“Periodistes per la Pau”, tal i 

com venim fent des de fa tres anys conjuntament 
amb  la ciutat de Girona, fent que la pau sigui notícia.
Un honor, perquè  des del municipi ens hem d’im-
plicar en els conceptes de pau positiva, resolu-
ció de conflictes, no-violència, justícia, diversitat 
cultural i religiosa, per tal que els alumnes més 
joves de la nostra ciutat puguin reflexionar sobre 
aquests conceptes mitjançant jocs i tallers.
Vull felicitar a les vuit escoles de Figueres que 
participen dels 93 tallers de la campanya DENIP: 
Carme Guasch, Sant Pau, Escolàpies, Comunitat 
d’Aprenentatge Amistat, Parc de les Aigües, Cor de 
Maria, Maria Àngels Anglada i Montessori. Un  total 
de 2.313 alumnes participen a la campanya conjun-
tament amb 29 joves talleristes, dels quals 26 són 
estudiants de l’Institut de secundària Ramon Mun-
taner, dins del cicle formatiu d’Educació Infantil. 
El DENIP es converteix en un valor afegit que ajuda a 
completar la nostra tasca en el treball amb els joves 
figuerencs que realitzem des del servei de cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Figueres en la sensi-
bilització sobre l’educació pel desenvolupament. 
I una responsabilitat, perquè volem donar el màxim 
relleu a aquesta campanya centrant els nostres es-
forços en els alumnes, per tal que puguin desenvo-
lupar les habilitats i capacitats per tal de poder ana-
litzar i transformar de forma no violenta els conflictes 
que es trobin a la seva vida, amb decisió i  valentia.

Hem d’aprendre d’en Donald Trump
Alumnes de 6è C escola Dr. Masmitjà

La victòria de Donald Trump ha generat decepció i dubtes, sobretot a les persones 
que treballen per la justícia i la pau al món. Trump ha avergonyit molta gent per la 
seva mala educació, les seves mentides, la seva “xuleria”... Tot i això, se l’ha premiat 
amb la presidència dels EUA.
Trump no respecta les persones immigrants, menysprea les minories, els 
musulmans, els seus contrincants, fins i tot les dones. També ha promès que 
destruiria molts dels projectes de l’era Obama. I a Europa ja despunten líders com 
ell; Putin, Le Pen, etc.
Nosaltres no entenem per què els americans han votat Donald Trump. Els discursos 
i valors que desprèn Trump no tenen res a veure amb el que ens estan ensenyant 
a casa i a l’escola.
Hem d’aprendre’n, nosaltres, hem de créixer sabent que en el món hi ha moltes 
desigualtats que generen angoixa i una divisió social molt gran. Hem d’aprendre a 
no creure’ns els missatges inundats de mentides o d’insults, i els missatges racistes.
Trump no és el problema, el problema són aquells que se’l poden creure. Hem de 
créixer sent persones crítiques i treballar per valors com la llibertat, la justícia, la 
solidaritat, els drets humans i la pau.

La violència és la por 
als ideals dels altres

Mahatma Gandhi

Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

Marta Felip
Alcaldessa de Figueres

Opinió

5è B de l’escola Migdia

Pau per als nens 
Alumnes de 6è A de l’escola Parc de les Aigües

El 9 d’octubre, a Síria, els nens de més de 
2.000 escoles van participar en la confecció 
de dibuixos sobre la pau i missatges dirigits 
als responsables polítics de la Unió Europea 
i les Nacions Unides sota el lema “Pau per 
als Nens”. A més, més d’un milió de nens 
van signar la petició. Es tractava d’una crida 

per ajudar els nens. Alguns nens també van 
compartir les seves experiències personals.

Creiem que tots tenim dret a tenir casa, 
i ens sembla bé que els nens cristians 
i musulmans signin i dibuixin per als 
refugiats de Síria. 

Pensem que una solució bona seria que el govern 
assegurés una casa a tots els nens, on poder 
viure en un altre país feliços i sense guerres. 
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Les famílies de la nostra escola han respost un qüestionari sobre l’enfocament 
periodístic dels drets humans i de la pau. 
1. Penseu que els periodistes, com a professionals, tenen l’obligació de denunciar 
situacions injustes i de violència? 
Sí, i no només ells, tothom ho ha de denunciar. 
2. Creieu que es parla massa de violència als mitjans de comunicació? 
Sí, sens dubte, i a més, en horaris no adequats per a nens. Al final sembla que 
l’existència de la violència ja sigui un fet normal. 
3. Us sembla que els periodistes poden, amb la seva actitud i feina, afavorir la 
defensa dels drets humans, la pau i la no violència? 
Sí, ells tenen els mitjans i la manera de fer perquè tothom sàpiga i sigui conscient del 
que passa arreu del món, i així fer que entre tots es busquin solucions, però la feina 
hauria de ser de tota la societat. 
4. Creieu que rebem prou informació sobre campanyes solidàries i d’ajuda? 
En general sí, encara que la gent no vol comprometre’s; per començar, els mateixos  
polítics, que són els primers que hi haurien de posar de part seva.

Massa violència
5è de l’escola Cor de Maria

Enquesta

Amb l’edició d’enguany, ja són 7 els anys que fa que la Coordinadora d’ONG Solidàries 
i l’Ajuntament de Girona treballen la Pau a les escoles de la ciutat. Per la seva banda, 
l’Ajuntament de Figueres participa a la campanya escolar des de l’any 2015.

7 anys treballant
la Pau a les escoles

Els escolars gironins van decorar els Paraigües 
per la Pau amb dibuixos i missatges de pau 
positiva, que van obrir en una gran festa final. 
Aquesta campanya i les dues següents, es van 
fer, simultàniament, a Lleida i Girona.

Es va comptar amb la col·laboració de Maria 
Mercè Roca, Dolors Garcia Cornellà, Lluís Freixas, 
Núria Martí, Josep M. Fonalleras, Josep Pastells, 
Mar Bosch, Mercè Saurina,  Enric Ramionet, 
Carles Sala,  Àngel Burgas i Tali Company, que 
ens van escriure preciosos Contes per la Pau. 
Aquests van ser il·lustrats amb molta fantasia per 
la mainada de les escoles participants.

Una Timbalada per la Pau va posar la banda 
sonora al DENIP 2013. Tambors i instruments de 
percussió elaborats pels nens i nenes de Girona 
van fer arribar ben lluny el clam dels infants per 
la Pau.

En aquesta ocasió, la mainada va decorar els 
pètals i les tiges fent una autèntica explosió 
de color i creativitat que va acabar conformant 
un bonic Jardí per la Pau al Parc del Migdia 
de Girona. Durant l’exposició Girona Temps de 
Flors, el Jardí per la Pau es va traslladar al Refugi 
Antiaeri del Jardí de la Infància.

Construïm la Pau és una campanya que a Figueres 
i a Girona va aixecar autèntiques ciutats de pau i 
drets humans, amb cases i edificis aixecats amb 
maons de “tetrabricks”, decorats per a l’ocasió.

Els Fulards per la Pau, igual que els timbals o les 
flors, es van fer amb teles velles que els nens i 
nenes van transformar en bonics mocadors amb 
missatges de pau. 

Amb Periodistes per la Pau volem demostrar 
que la Pau també pot ser notícia i la mainada de 
Figueres i Girona han elaborat el diari que teniu a 
les mans, falques de ràdio i anuncis de televisió. 

Il·lustració XEVI FELIP (exposició Drets dels Infants/CeDRe)

2011

2013

2015

2012

2014

2016

Diari de la PauDilluns 30 de gener del 2017 
Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP)

Edita:

Coordinadora d’ONG Solidàries

Ajuntament de Girona

Ajuntament de Figueres

Redacció:

Alumnes dels 14 centres participants de Primària 

i Secundària de les ciutats de Girona i Figueres

Disseny i maquetació: Agnès Figueres

Correcció: ss

3



Diari de la Pau Dilluns 30 de gener de 2017 
Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP)4

Resolució de
conflictes a l’escola
Alumnes de l’escola Sant Pau

Entre companys pot ser fàcil que sorgeixin 
conflictes. Alguns se solucionen ràpidament però 
d’altres són més complexos. Els alumnes de cicle 
mitjà treballem per resoldre’ls amistosament. Davant 
d’un conflicte difícil de resoldre, tenim la figura del 
mediador que escolta les dues parts i ens ajuda a 
seguir els  passos següents: 

El Dia de la Pau
Alumnes de 5è A de l’escola Sant Pau

A la nostra escola cada any celebrem el Dia de la Pau. 
Aquest dia l’horari de les classes és diferent, i cada any 
fem una activitat diferent per simbolitzar aquest dia tan 
especial. Un any vam fer el símbol de la Pau amb tots 
els alumnes de l’escola, un altre vam escriure PAU a la 
pista també amb tots nosaltres...
Ens agrada molt el Dia de la Pau i creiem que és molt 
important perquè en el món on vivim no n’hi ha gaire 
i hem de mirar de solucionar-ho entre tots. Si tothom 
posés una mica de la seva part, podríem fer un món 
molt millor.

Els nens i nenes de la classe de 5è de l’Escola Àgora ens estem adonant que 
comencen a haver problemes relacionats amb la violència entre nosaltres i 
ens hem proposat buscar solucions, perquè estem preocupats.
Els mestres ens estan ajudant, però sabem que nosaltres som els principals 
responsables d’aconseguir que a l’escola hi hagi PAU. 

Hem decidit que farem un esforç 
molt gran per aconseguir-ho.

La primera cosa és pensar perquè ho fem, i així trobar solucions. Hem dedicat 
dos cursos a treballar normes i donar-les a conèixer; tant als alumnes com als 
pares. També en parlem molt a la tutoria cada vegada que tenim un conflicte, 
perquè són molt variats i tots necessiten la seva pròpia solució: baralles, insults, 
manies, molèsties, provocacions...

Escola i Pau

a la nostra escola
Alumnes de 5è de l’escola Àgora

][

La VinyetaEscola Amistat

• Primer pas: stop, relaxar-nos i respirar 
profundament 

• Segon pas: explicar com ens sentim 
• Tercer pas: quin problema tinc? què ha passat? 
• Quart pas: investigo per trobar la solució
• Cinquè: junts triem la millor solució
• Sisè: ha funcionat la solució?

Explosió de pau a 
l’escola Eiximenis en 
el DENIP
Alumnes de l’escola Eiximenis

La Comissió de Solidaritat 
dinamitza la recollida de 
joguines per a la Creu Roja 
i col·labora amb Càritas i 
el Centre de Distribució 
d’Aliments. L’intercanvi i col·laboració entre aules és 
habitual: apadrinament lector, assemblees generals... I 
intercanvi de globus que caldrà fer explotar! De dins, 
en sortiran un munt de paraules i expressions. Ens 
serviran d’estímul per continuar treballant plegats; 
respectant-nos i estimant-nos, valorant els diferents i 
múltiples aspectes positius de cadascú. 
Junts, sumem! Fem i som Eiximenis!
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La pau a l’escola 
Amistat de Figueres
Classe de 5è B de l’escola Amistat

Tota la comunitat treballa per a la no 
violència

Tota la comunitat de l’escola Amistat de 
Figueres treballem la pau de diferents 
maneres. Setmanalment, a l’assemblea 
expliquem els nostres sentiments, 
resolem conflictes, prenem decisions i 
aprenem a conviure amb la no-violència. 
Hem après que en un conflicte hi 
poden haver quatre maneres d’actuar: 
agressor, passiu, víctima i reporter. 
També treballem en grup i tenim unes 
normes comunes. Finalment, intentem 
reduir la violència per viure en pau i que 
l’escola sigui un lloc segur. 

Els alumnes de 5è B celebrant l’assemblea

Les normes de convivència que 
regeixen la nostre classe i que 
ens ajuden a conviure amb més 
persones són: respectar-se a un 
mateix, físicament i emocionalment; 
respectar als altres tan físicament 
com emocionalment; i respectar 
l’entorn (els nostres materials, la 
nostra classe, la nostra ciutat i els 
nostres boscos i el nostre planeta). 
També cal respectar la intimitat 
dels altres però no ignorar-los.
Cal parlar sempre amb respecte, amb 
un llenguatge oral i corporal adequat, 
igual que els gestos i l’expressió facial.
Molts problemes es poden prevenir 
tenint criteri propi i no fer el que diuen 
o fan els altres. Per tenir criteri propi 
s’ha de tenir coneixement, perquè si 
no, no sabràs mai el perquè de les 
coses, i no podràs fer una bona elecció 
i un bon raonament.
Quan hi ha problemes, una discussió 
o un conflicte, a moltes persones 
el primer que els passa pel cap és 
defensar-se i fer servir la violència, 
sobretot si el problema ve d’una baralla 
en la qual s’han picat. Llavors aquest 
és el moment en què hem d’intervenir, 
fer d’intermediari, ficar-nos en la pell 
dels altres, escoltar les versions de 
cadascú i amb les paraules arreglar-
ho tot. Mai ens hem de ficar de part 
d’un o de l’altre, o sigui, defensar un 
i l’altre, no, ja que això només tensarà 
més les coses i un es sentirà superior 
a l’altre.
“Si ara no hi ha pau, és perquè nosaltres 
no fem res perquè n’hi hagi.”
“Pau” és estar bé, sense conflictes, 
sense baralles, sense violència. La pau 

és que les persones tinguin diferents 
opinions, maneres de viure, cultures 
i costums diferents i que tot això es 
respecti per igual.
Ara mateix la pau és el que no hi ha. 
En aquest moment la pau és un somni. 
Un somni que és pot fer realitat si tots 
despertem. Si la pau fos un negoci hi 
hauria més pau que guerra, perquè 
al final la guerra és un negoci. Si hi ha 
guerres és perquè hi ha interessos 
d’algú cap a un país, ja siguin interessos 
econòmics o polítics.
La verdadera pregunta que ens hem 
de fer ara mateix és: “Ens interessa la 
pau?” Perquè realment, en aquests 
moments tal com està el món, no ho 
sembla. 
Tothom hauria de tenir clar que la pau és 
un gran pilar necessari a la vida, i s’ha de 
practicar en el dia a dia. És impossible 
estar en pau quan les enveges i les 
revenges són prioritàries per a moltes 
persones. Els atemptats a centres 
comercials, les explosions de bombes 
als mercats, els assassinats a escoles 
o al carrer, les agressions físiques o 
psicològiques a fills, dones, pares o 
amics de l’escola... no aconsegueixen 
res més que odi i més odi.  Per a molts 
de nosaltres que estem lluny de totes 
aquestes guerres, ens és molt fàcil dir: 
“Volem la pau. La pau és el millor”, però 
no n’hi ha prou. Hi ha molts problemes 
al món on no hi ha pau, però almenys 
la gent com nosaltres no hem de sortir 
corrents de casa perquè ens estan 
bombardejat els carrers ni ens podem 
morir en qualsevol moment per una 
bomba o una bala. 
Tenim sort d’on vivim, per tant, hauríem 

de poder fer alguna cosa pels que 
no tenen sort. No només quedar-
nos a casa parlant amb els nostres 
fills, amics, familiars, pares, tiets avis, 
parelles, de com de malament està el 
món ara mateix, de les guerres, dels 
atemptats... i no fer res més. Hauríem 
de poder fer alguna cosa i no esperar 
que algú faci alguna cosa per arreglar-
ho i, un cop arreglat, amb les mateixes 
persones amb qui parlàvem de com 
de malament que està el món, llavors 
parlar de comde bé que s’ha arreglat 
tot. És un error molt greu esperar 
que algú faci alguna cosa que ajudi 
tothom, i ja està. Si tothom espera, mai 
s’acabarà arreglant el problema. Quan 
algú té una iniciativa i comença a desfer 
problemes, si ens anem ajuntant, 
cada cop serem més gent desfent 
problemes, i així, amb més gent, serà 
més fàcil fer possible un món en pau.
La gent no neix odiant ni amb la idea de 
matar ni fer atemptats. La gent aprèn a 
odiar, matar, bombardejar. Per tant, si 
es pot aprendre a fer-ho, també es pot 
aprendre a no fer-ho. S’ha d’ensenyar 
la gent que ningú és superior als altres. 
La pau no només és no fer mal als altres 
ni fer explotar un centre comercial. La 
pau també s’ha de tenir amb un mateix; 
no tenir mals pensaments, ni insultar-
nos, menysprear-nos, ni agredir-nos. 
Això també és no tenir pau. 
És molt difícil per nosaltres que estem 
lluny de les guerres aconseguir la 
pau. Però el que sí que podem fer 
és treballar per aconseguir la pau al 
nostre entorn, a casa, a l’escola i a totes 
les activitats que fem.
Pau... alegria i felicitat per a tothom!!

La pau a la nostra classe

Alumnes de l’escola Carme Guasch

El curs 2015-16 els nens i nenes de 

5è del CEIP Carme Guasch i Darné 

vam realizar un projecte, durant una 

setmana, de com gestionar els con-

flictes entre els alumnes.

Durant el curs passat els/les alumnes 
de 5è vam dur a terme un projecte 
per solucionar els conflictes que apa-
reixen habitualment entre nosaltres, 
ja sigui en les hores de classe o en les 
estones d’esbarjo.
Tot va començar un dilluns al matí, 
quan, de sobte, una mestre va entrar 
a l’aula de males maneres, cridant al 

tutor que estava realitzant la classe. 
La reacció d’aquest va ser inapropi-
ada, discutint i parlant de males ma-
neres. Era la forma de demostrar-nos 
que nosaltres ens comportem habit-
ualment d’aquesta forma, i ens tract-
em amb poc respecte.
A partir d’aquí, vam realitzar un se-
guit d’activitats (debats, gràfics, fitxes, 
representacions…) amb l’objectiu de 
millorar les nostres relacions.
Els nens i les nenes van arribar a la 
conclusió següent: és important no 
barallar-se, ni faltar-se al respecte,  
saber gestionar-ho i parlar-ne amb 
els companys.

Trobem solucions

Alumnes de 4t, 5è i 6è de l’escola Montessori - Figueres

Il·lustració: 
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objectes de rebuig que no pots llençar 
a cap contenidor. Els ciutadans par-
ticulars poden utilitzar tant la deixalle-
ria fixa com la mòbil. 

DEIxALLERIA FIxA: S’hi llencen resi-
dus perillosos com bombetes i fluo-
rescents, esprais, bateries de cotxes, 
piles i electrodomèstics... 
Altres residus: pneumàtics, ferralla, 
electrodomèstics, olis vegetals, vege-
tals i podes, runa i restes d’obres...

DEIxALLERIA MòbIL: És un pe- 
tit centre de recolliment d’ objectes 
que va voltant per diferents barris de 
la ciutat. Només podran utilitzar la 
deixalleria mòbil, els ciutadans par-
ticulars.

MERCATS D’INTERCANVI FIRES DE 
SEGONA MÀ: és una activitat que fo-
menta el consum responsable i alhora 
ens protegeix de comprar product-
es impulsivament i beneficia el medi 
ambient. Tan sols es tracta de portar 
objectes que ja no fem servir intercan-
viant-los amb algú que en podria fer 
servei, com per exemple: jocs i jogu-
ines, mobles, plantes, roba...

RObA DE SEGONA MÀ: Roba Ami-
ga són botigues que venen i recullen 
roba de segona mà. Recullen la roba 
d’uns contenidors i després la selec-
cionen, l’etiqueten i la venen a preus 
molt assequibles. Tot aquest treball el 
fan les persones en situació de risc so-
cial i així els ajuden en la seva inserció 
sociolaboral. 
Darrerament, l’ajuntament ha tret el 
servei de recollida a casa, per facili-
tar a la gent gran o a la que no tingui 
cotxe poder utilitzar aquest servei.

CASETA DE LA DEVESA: és un centre 
d’Educació ambiental i Recursos edu-
catius que organitza moltes activitats 
per a les escoles de Girona i fora de 
Girona on es treballen diversos temes: 
prevenció de la violència, conèixer els 
trams de rius de Girona, rutes, etc.

CICLOTURISME I SENDERISME: em-
presa que organitza rutes amb bicicle-
ta per Girona, Espanya i Europa. Lloga 
tot tipus de bicis i té servei de guies. 

SENDERISME: rutes autoguiades, amb 
allotjaments en hotels i cases rurals 
especialment seleccionades.

ASSOSSIACIÓ DE NATURALISTES DE 
GIRONA: organització ecologista no 
governamental de les comarques gi-
ronines. Té com a missió intentar acon-
seguir canviar actituds i hàbits per tal 
de protegir el medi ambient. Organ-
itzen activitats, cursos, xerrades per a 
tothom qui vulgui.

COTxES ELÈCTRICS: És una manera 
ecològica de transportar-se. Si tens un 
cotxe elèctric, has de disposar d’una 
caseta per recarregar-lo. A Girona hi ha 
algun lloc on pots aparcar i carregar el 
cotxe.

bICICLETES ELÈCTRIQUES: el pro-
jecte Girona Ecobikes està inscrit en 
el projecte Clean, com a promoció de 
vehicles elèctrics. Déu n’hi do, quants 
projectes que tenim per ser una ciutat 
petita! Es nota que ens preocupem pel 
nostre benestar. Ara no tenim excusa, 
implica’t a millorar la nostra ciutat. Els 
petits canvis són poderosos i a poc a 
poc, un més un, al final són molts i po-
dem fer grans coses.

Entitats de pau 
a Figueres
Alumnes de 5è A de l’escola Amistat

Gràcies a la solidaritat, la felicitat arriba a moltes 
parts del món.
A la ciutat de Figueres, la gent s’organitza per 
treballar la pau. Les entitats solidàries que tenim són: 
el GEES, que té per objectiu el codesenvolupament 
amb el Senegal i la Pau; l’ACAPS, que dona suport 
al poble Sahrauí envers la problemàtica dels camps 
de refugiats; Amnistia Internacional, que treballa 
per l’acompliment dels Drets Humans; la Fundación 
María Auxiliadora, que lluita per la inserció social i 
laboral de les persones més vulnerables, i que té 
projectes d’educació a escoles i centres de temps 
lliure; D’Níger, que té com a objectius promoure i dur 
a terme projectes de desenvolupament i cooperació 
amb la gent de Níger; Sol Solidari, que promou les 
energies renovables per als països del Sud; Mans 
Unides, que lluita per eradicar la fam i la pobresa; 
l’Associació de voluntaris Children of Africa, que 
treballa per millorar la situació de l’educació, la salut 

i l’autonomia a pobles rurals de Kènia; la Fundació 
Talibés, que treballa per millorar les condicions 
de vida dels nens del Senegal; Càritas, que té per 
objectiu impulsar la promoció i dignificació de totes 
les persones que pateixen qualsevol forma de 
marginalitat; PROIDE, que fa sensibilització i dona 
suport a projectes del Sud, i Bicicletas sin fronteras, 
que crea llocs de treball per millorar les condicions 
de vida de les persones en risc d’exclusió social.
Esperem de tot cor que aquestes entitats millorin el 
món i que continuïn quan nosaltres siguem grans 
per poder participar-hi.

Alumnes de 6è B de l’escola Maristes 

I tu, què fas 
per millorar la 
ciutat?

A tots ens agrada passejar per la 
nostra ciutat amb tranquil·litat, 
sense haver d’estar mirant a terra 
per si hi ha un “regal” d’un gos, res-
pirant un aire net, amb les voreres 
netes i sense deixalles escampades, 
oi que sí?
Doncs resulta que per aconseguir 
una Girona així de maca i neta hi 
ha un munt d’ associacions i per-
sones que treballen i fan projectes 
en el nostre entorn per aconseguir 
una ciutat més saludable. Tot se-
guit us en presentem una selecció: 

GIROCLETA: és un projecte fet per 
l’Ajuntament de Girona. Es tracta 

d’una bicicleta que es fa servir per no 
anar amb cotxe i no produir tanta con-
taminació. Hi ha diferents estacions 
per deixar-la. T’has de fer soci per util-
itzar-la i val 3 euros per hora o fracció 
Si no es torna la bicicleta en 24 hores, 
s’ha de pagar 150 euros. La Girocleta 
va a començar a funcionar el 25 de 
setembre del 2009.
Ara la utilitzen més de 2.000 persones.

JUGA NET: projecte de l’Ajuntament 
de Girona per vetllar per la netedat 
de la nostra ciutat. Cal conscienciar 
la gent que s’ha de recollir les caques 
que fan els animals de companyia 
que viuen a la ciutat.

RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOM-
bRARIES: la recollida de residus “se-
lectiva” es una aposta de GIRONA + 
neta per tal de millorar el reciclatge 
i la reutilització. Hi ha diferents tipus 
de contenidors que es diferencien 
pel color: vidre / verd, envasos / 
groc, paper / blau, fracció de rebuig 
/gris, fracció orgànica / marró, roba 
/ taronja, taps / blanc i piles. L’horari 
per dipositar els residus als conteni-
dors és de 20 h a 22 h . A més, es pot 
consultar el plànol interactiu de GI-
RONA per saber quan recolliran cada 
tipus de residus. 

DEIxALLERIA: lloc on es deixen els 

Alumnes de 5è de l’escola Parc de les Aigües

A Figueres ajudem
Grup Iris Associació de dones amb càncer de mama. 
Dona suport a les dones que s’enfronten o s’han en-
frontat a aquesta lluita .
L’Associació Protectora d’Animals i Plantes de 
Figueres es dedica a recollir animals perduts.
L’Associació Dona dóna és una entitat formada per 
mares que alleten o han alletat .Ofereix suport sobre 
alletament matern a les famílies que ho necessiten, 
fan activitats de sensibilització sobre la importància 
de la lactància materna...

Ciutat i Pau
Girona aposta 
pel medi ambient

Figueres i la pau
Foto: grup Iris

Foto: Children of Africa



Diari de la PauDilluns 30 de gener de 2017 
Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) 7

Alumnes de 6è C de l’escola Maristes

A la ciutat de Girona tenim un munt d’entitats que tre-
ballen per la Pau. Us presentem un recull d’algunes 
organitzacions que ens demostren que la nostra ciutat 
lluita per la Pau, la solidaritat i la justícia social.
Aquest recull ha estat elaborat a classe. Hem treballat 
el tema de la pau, ens hem dividit en grups de quatre i 
hem cercat informació d’algunes organitzacions de la 
nostra ciutat que treballen per ajudar les persones, i 
que fan que Girona sigui una ciutat que afavoreixi la 
convivència, la solidaritat i la justícia. Aquí teniu el nos-
tre recull:

Girona 
sense sang
Alumnes de 5è C de l’escola Dr. Masmitjà

La teva sang diu coses, comparteix-les!
Fa pocs dies es va fer una marató de donació de sang 
a la ciutat de Girona. Les reserves de sang sempre 
estan en un nivell molt baix. Per aquest motiu us 
animem a participar en les maratons de sang que es 
facin durant tot l´any perquè així la gent que necessiti 
sang la podrà rebre. 
Nosaltres volem que no hi hagin més maratons. 
Volem que les donacions de sang siguin un costum i 
que mai més falti sang als hospitals, centres mèdics...
Ja que aquest any hi ha hagut súper poques 
donacions i no volem que torni a passar, podeu 
reservar hora al web: www.maratodonants.cat
SI US PLAU PARTICIPEU-HI!!!

Alumnes de 5è B de l’escola Dr. Masmitjà

Cada dia caminem cap a l’escola, fem 
exercici i no contaminem!
Dins del projecte d’Escola Verda continuem diverses 
accions per protegir el medi ambient i assegurar 
el benestar de les persones: recollida selectiva, 
mesures d’estalvi de recursos, intercanvi de roba 
escolar, banc de llibres…
Al pati disposem de marcadors per detectar els 
nivells de contaminació i així poder minimitzar-los. 
Dins el programa de mobilitat, hem fet diverses 
activitats per conscienciar-nos de la necessitat 
d’anar a l’escola a peu sempre que es pugui i així 
reduir la contaminació.

Respecte a la 
diversitat
Alumnes de l’escola M.Àngels Anglada

Figueres és una ciutat que aplega una gran diver-
sitat cultural, social, gastronòmica... això permet un 
enriquiment a tots nivells per a la ciutat i la gent que 
hi viu. Però no sempre això és garantia d’èxit, ja que 
aquesta diversitat pot portar conflictes entre cul-
tures i maneres de fer, de pensar i de viure.
El conflicte és un fet natural de les relacions socials, 
per la qual cosa la solució d’aquests enfrontaments 
no pot ser mitjançant la violència, ja que aleshores 
estaríem assegurant de forma permanent una soci-
etat violenta. La pau positiva és aquella que compta 
amb la justícia, el respecte, l’empatia, el consens, el 
diàleg i tota una sèrie de valors que ens ajuden a 
resoldre els conflictes de manera pacífica.
La manera de poder entendre aquesta diversitat 
és respectant i coneixent tota la diversitat que ens 
envolta i ens enriqueix. Això ha de ser un treball di-
ari de totes les persones que formem part d’aquest 
pensament i quin millor lloc per ensenyar aquesta 
riquesa cultural i personal que les mateixes escoles 
de Figueres.

xarxa de convivència de Figueres

Vas caminant
a l’escola?

ONG en acció 

Càritas: és una entitat de l’Església catòlica que 
promou i coordina l’acció social i caritativa de les 
persones. Una de les seves finalitats és el desen-
volupament integral de les persones. Actua atenent 
les necessitats bàsiques de la gent en situació d’ex-
clusió.

Amnistia Internacional: és una associació sense 
ànim de lucre que promou el respecte pels drets 
humans. Organitzen actes públics: xerrades, con-
centracions... així com accions de promoció i edu-
cació en favor dels drets humans.

Oxfam-Intermón: treballa per aconseguir que 
les persones puguin sortir de la pobresa per elles 
mateixes, salven vides en situacions d’emergència i 
denuncien, mobilitzen i eduquen la societat per tal 
que lluitin contra les injustícies.

Justícia i Pau: és una entitat cristiana que promou i 
defensa els drets humans, la justícia social, la pau i 
la solidaritat. Sensibilitza i informa la ciutadania amb 
activitats com campanyes públiques, conferències, 
seminaris...

Mans Unides: és una ONG que lluita contra la fam i 
la pobresa al món, i contra les seves causes. Actuen 
sensibilizant la població i finançant projectes de de-
senvolupament en el països del Sud.

Alumnes de 6è B de l’escola Sant Pau

La Xarxa de convivència de Figueres és un projecte 
format per un grup joves compromesos amb la seva 
responsabilitat, que vol millorar la convivència del 
seu entorn i intentar solucionar problemes juvenils 
com l’assetjament i l’abús escolar, en fi, intentar una 
convivència en pau i harmonia.
Aquesta iniciativa va sorgir perquè a Roses hi ha una 
xarxa de convivència i, com que existeix ja fa molts anys 
i funciona molt bé, s’ha volgut fer el mateix a Figueres. El 
seu fundador, Mohamed El Amrani, dona suport els joves 
figuerencs perquè compleixin amb aquest objectiu.

Per dur a terme el seu objectiu han desenvolupat 
una biblioteca amb el projecte “un euro, un llibre”, 
per fomentar la lectura entre les joves. També es 
reuneixen en centres educatius per parlar sobre els 
problemes dels joves estudiants, solucionar les in-
quietuds i millorar la integració.
Han posat en marxa tallers, com ara l’anomenat “Club 
Inspiracció”, amb l’objectiu de crear un punt de troba-
da per als joves, i solucionar els possibles problemes 
a què puguin enfrontar-se. Aquesta iniciativa és molt 
bona per a la ciutat de Figueres, on conviuen moltes 
races i religions, i on hem de fomentar el respecte i la 
integració social a través dels joves.
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Catalunya

Entrevista

Catalunya, 
un país per a tothom
Alumnes de 6è A de l’escola Migdia
 
Catalunya, des de sempre ha destacat per la seva solidaritat i implicació en 
projectes de cooperació. El nostre govern i entitats diverses organitzen activitats 
amb l’objectiu de reduir les injustícies i desigualtats existents i vetllar pel 
compliment dels Drets Humans.
Girona també s’ha involucrat en campanyes i projectes amb el compromís de 
garantir les necessitats bàsiques: Banc d’aliments, Casa Nostra Casa Vostra, 
recollida de joguines de la Creu Roja...
La Sopa és un centre que canalitza els diferents recursos i serveis de la zona per  
poder fer una acollida i acompanyament a persones sense recursos. 

Catalunya i la pau
Alumnes de 5è A de l’escola Maristes

El meu país és Catalunya. És un país afortunat. Tenim Ipads, tauletes, mòbils,… 
però no ens adonem que tenim molt més que tecnologia. Si deixéssim de 
baixar el cap i l’aixequéssim veuríem la realitat: altes muntanyes cobertes de 
núvols, planes, abruptes muntanyes, platges tranquil·les... De fet, Catalunya 
té de tot, potser no és perfecta però per a mi és la millor. No li manca res. 
M’agrada el meu país, i sobretot les persones que el formen.... tranquil·les, 
treballadores i que saben el que volen.
Avui, a la classe, en han passat el vídeo “Com plora el mar”. El silenci de la 
classe era ben diferent a d’altres. Era un silenci compartit, tots teníem la 
mateixa emoció. Sabíem que aquelles imatges no eren de mentida com 
si fos una pel·lícula, i que les persones no eren actors. A quasi tots alguna 
llàgrima ens ha baixat. He tingut mal de panxa, i he sentit por i tristesa. He 
vist nens plorant. He vist avis enmig de mar. He vist cases destruïdes per 
una llarga guerra, i he vist com milers i milers de persones fugien de l’horror 
per trobar un lloc on viure tot caminant, caminant, caminant...
Avui he après a valorar el que tinc i el que m’envolta.
M’agradaria que tots el països tinguessin la mateixa sort que té Catalunya. 
Sé que hi ha molts catalans i catalanes que han lluitat per un món més 
just com en Pere Casaldàliga, en Vicens Ferrer, la Joana Raspall, en Lluís 
Xirinacs, en Pau Casals... i molts i molts altres que lluiten per fer més bonic 
el món i no en sabem el nom. Perquè Catalunya, a més de la seva natura, 
està formada per bona gent que saben lluitar davant les injustícies d’una 
manera pacífica.

Alumnes de 5è B de l’escola Sant Pau

El català Pau Casals ha estat un dels millors violoncel·listes i directors 
d’orquestra del segle xx, i va actuar als millors auditoris del món.
El seu pare era músic i li va ensenyar els primers coneixements musicals, 
després va anar a Barcelona i Madrid a fer la carrera musical.
La Guerra Civil Espanyola el va obligar a emigrar, primer a Prada de Conflent 
(Catalunya Nord) i, després, a San Juan de Puerto Rico on va morir.
Pau Casals va defensar sempre la pau i la llibertat i va aconseguir la medalla de 
la Pau de l’ONU. Ell era un treballador incansable, sempre va tenir, alhora, temps 
de defensar la Nació Catalana allà on anava.

Pau Casals

Eva Prujà 
“Cada vegada és 
més difícil ajudar”
Alumnes de 6è A de l’escola Amistat

Eva Prujà té 38 anys, és de Banyoles però viu a l’Empordà, actualment a 
l’Armentera. L’Eva fa depilacions làser i el seu temps lliure el dedica a la ONG “A 
les teves mans” que va muntar juntament amb la seva parella després d’haver 
vist unes imatges colpidores a la televisió. 
Quina acció duu a terme l’ONG?
Nosaltres ajudem els qui ajuden. […] Hem col·laborat amb petites ONG amb 
menjar, amb roba, estem amb un projecte de clínica dental. 
Què vas fer quan vas estar al camp de refugiats?

Abraçar, jugar amb nens, escoltar als pares, la seves històries i problemes, donar 
la meva roba, repartir menjar, fer tes, repartir guants a l’hivern perquè no en 
tenien i tenien les mans glaçades, sabates. [...] Allà fas de tot.
Et va agradar l’experiència?

Molt, i si pogués hi tornaria cada dos per tres, vull dir que hi aniria molt sovint.[...]
Teniu a la vostra disposició l’entrevista completa al blog “Els grans de l’Amistat”.
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Reportatge

L’artista i ambaixadora LaBGC 
visita els alumnes de 6è de 
l’escola Àgora per compartir 
les experiències que ha viscut 
al llarg de la seva vida relacio-
nades amb la Pau. 
LaBGC es declara a favor de 
la Pau per totes les actuacions 
humanitàries que du a terme a 
diferents parts del món a través 
de l’art. Li encanta ajudar la 
gent a reflexionar i expressar 
les experiències i percepcions 
pròpies a partir de la pintura, 
com ella fa gràcies a les seves 
eines essencials que són els 
braços i les mans. A més, es 
dedica a reflexionar sobre les 
relacions entre els humans i les 
formes de comunicació. 
LaBGC ens explica que no sap 
com ha arribat fins on es troba. 
Dibuixa, pinta, llegeix i escriu 
des de petita. Pensa les coses, 
pregunta i busca respostes a 
d’altres qüestions.  
El que més valora quan arriba 
a un país és la rebuda que li 
ofereixen. Amb un somriure i 
una abraçada ja en té prou, no 
li fa falta res més. 
Ella entén per “pau” un estat de 
tranquil·litat, quietud i silenci i 
l’anomena “pau interior”. Això 
ens dona una gran satisfacció 
i moment de felicitat profun-
da. Ens ofereix la llibertat per 

a noves perspectives, idees i 
possibilitats. Veu la pau interior 
com una cosa valuosa que s’ha 
de compartir amb els altres, per 
tal que tots tinguem l’oportuni-
tat de trobar aquesta llibertat i 
compartir-la amb altra gent. A 
més a més, diu, la paraula “pau” 
significa viure junts sense bar-
alles ni violència ni guerres. 
No sap si amb la seva feina aju-
da la gent a treballar a favor de 
la pau, però espera que amb 
el seu art i els seus projectes 
s’obrin portes cap a la pau in-
terior i que algun dia tot el món 
visqui en sintonia amb la pau. 
Tot i així, creu que queda molta 
feina per fer perquè molta gent 
encara no coneix el significat 
d’aquesta paraula tan valuosa.
Forma part d’ella l’actitud d’aju-
dar la gent i compartir amb ells 
felicitat, alegria i somriures. En 

aquest sentit, LaBGC és una 
persona molt empàtica. 
Es important que gent com ella 
vetlli per la pau perquè junts 
unim forces per treballar en el 
camí cap a la pau, aconseguint 
així un món millor. La relació 
amb els altres a través de l’art 
de vegades és tan intensa que 
toca el cor i arribes a relaxar-te 
tant que es pot convertir en un 
moment preciós. 
El que fa per tal que hi hagi més 
Pau al món és ser conscient 
que cada persona és individual, 
com nosaltres mateixos, tractar 
tothom amb atenció, respectar 
els altres com a ella li agradar-
ia que la respectessin, sentir 
la connexió entre la gent que 
l’envolta, sent així empàtica, 
descobrir la riquesa i la bellesa 
en la diversitat i buscar-la con-
scientment, compartir somriu-
res, sentir sentiments per les 
persones amb les que té rel-
ació i estudiar molt per ajudar.
Per acabar, ens dona una 
sèrie de consells per tal que 
nosaltres ajudem que hi hagi 
més pau al món. Preneu-ne 
nota, perquè hem d’estudiar 
molt, mantenir-nos curiosos, 
aprendre molt, formar les nos-
tres pròpies opinions i saber dir 
que no quan alguna cosa no 
vagi a favor de la pau. 

Resolem els conflictes 
a l’escola
Alumnes de 6è B de l’escola Migdia

Un cop treballat el tema i analitzat a través d’una enquesta que han respost els 
alumnes del cicle superior de l’escola, la conclusió a la qual s’arriba és que 9 
de cada 10 nens consideren que l’escola és un lloc on hi ha conflictes, la ma-
joria originats a les hores d’esbarjo (escola i menjador). La solució més eficaç, 
sempre segons aquesta enquesta, és buscar un mestre o un monitor com a 
mediador i parlar reflexivament. 
Una altra bona solució és alliberar-se perdonant i oblidant el conflicte.
La resolució dels conflictes existents a la nostra societat (tant a nivell infantil 
com d’adults) haurien de poder-se resoldre a través del diàleg i la mediació.

“La pau interior inspira i et porta a un estat de calma increïble 
on l’art flueix per si sol”.

Alumnes de 6è de l’escola Àgora amb l’artista LaBGC

Alumnes amb l’artista LaBGC. A dalt, obra de LaBGC.
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Davant dels conflictes, com actues?

Font: Enquesta passada als alumnes de Cicle Superior de l’Escola Migdia (96 alumnes) 

 

La pau a través de l’art

Em pregunto: Com van viure 

els primers humans? Quins eren 

els seus pensaments, somnis, 

pors i esperances? Per què molts 

van marxar dels seus països? 

Com es van comunicar? Per què 

van lluitar entre ells? Como s’ha 

desenvolupat tot fins al dia d’avui 

i amb quins canvis?...

Enquesta

Mostra de 96 alumnes de cicle superior de l’escola Migdia
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Internacional

Alumnes de 6è A de l’escola Sant Pau

Els nens, menys que ningú, haurien de patir les 
guerres civils. Milers de nens a Síria han estat 
assassinats durant la guerra civil del país, han 
estat segrestats, maltractats i fins i tot han estat 
objecte d’explotació sexual.
Sense tenir en compte la religió -catòlica 
o musulmana-, a Síria els nens de totes les 
comunitats religioses han participat fent dibuixos 
sobre la pau i enviant missatges a polítics de la 
Unió Europea i les Nacions Unides sota el lema 
“Pau per als Nens’’.
A través d’aquesta campanya es busca ajudar les 
famílies més necessitades. L’ajuda es concedeix 
principalment a projectes que assegurin la 
supervivència immediata de les persones, 
especialment dels nens i nadons.
Una quantitat considerable del suport financer va 
dirigit a oferir allotjament, generalment a famílies 
nombroses amb molts nens, a donar aliments i/o 
medicaments als que en necessiten, i sobretot a 
cobrir les necessitats bàsiques, roba per a l´hivern 
i electricitat.

Alguns dels missatges escrits van ser: 

Després de la Segona Guerra 
Mundial, l’estat d’Israel va ser 
concedit als jueus. Però hi va haver 
un problema d’entesa entre Israel 
i Palestina que ha creat un greu 
conflicte entre els dos estats. Aquest 
conflicte no s’ha solucionat amb 
acords polítics, sinó que ho estan 
fent amb males accions. Entenem 
que són dos territoris en guerra però 
que hi ha gent que vol la pau. 

El moviment 
Women Wage Peace 

nascut el 2014 pretén aconseguir 
un acord consensuat entre Israel 

i Palestina. Convida els líders 
a comprometre’s, a arribar a 

una entesa acceptada per tots. 
Aquesta invitació es fa extensiva 

a dones d’arreu del món que 
vulguin participar dins del 

projecte. 

Creiem que és impressionant que 
un grup de noies dels dos estats 
estiguin juntes tot i la situació 
conflictiva que viuen i que intentin 
promocionar la pau d’una manera 
tan màgica, per exemple, donant a 
conèixer la cançó de la cantant Yael 
Deckelbaum, pensem que pot ajudar 
que el moviment tingui més gent a 
favor i més força per aconseguir la 
pau. Aquesta cantant ha dedicat una 
cançó a les dones d’ Israel i Palestina. 
Creiem que és una cançó que anima 
les dones a creure que també poden 
tenir força per aconseguir la pau. 
Aquest fet és positiu però no implica 
que s’arregli el conflicte. Tanmateix 
es donen a conèixer unes dones que 
no accepten un no per resposta i que 
busquen mil estratègies per afavorir 
un acord polític.
Us animem que us feu seguidors 
d’alguna de les associacions de 
dones que hi ha arreu del món per 
ajudar a aconseguir un món millor. Yael Deckelbaum (Israel) . Masaa (Berlin) . TFF . Rudolstadt . 2015 (Foto: Andreas Kuhrt)

Il·lustració: 

Dones d’Israel i Palestina
Alumnes de 5è A de l’escola Migdia

Women Wage Peace

Més d’1 milió de nens
signen una crida a la pau a Síria

“Respectem la infància, 
aprenguem dels nens”

“No volem més guerra!” 
“Volem anar a l,escola!”

“Volem la pau!”
“Doneu-nos 

la nostra infància!”

Aquesta iniciativa 
fora bo que servís per obrir 
els ulls als més grans.
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En Guillem Jiménez té 23 anys, viu a 
Girona i estudia 6è de medicina. El 
gener del 2016 va anar amb una amiga 
seva, la Blanca, de cooperant a l’illa de 
Lesbos, Grècia. A l’agost va passar un 
mes al Líban en un camp de refugiats 
procedents de Síria, Iraq, Iran...
- Per quina raó hi vas anar? 
–Perquè en veure el que passava, no 
em podia quedar de braços plegats.
- Quina és la feina que feu en un 
camp de refugiats? 
–A Lesbos ajudàvem en una petita 
clínica seleccionant les persones 
que s’havia d’atendre primer. Al 
Líban, entreteníem els nens, els 
fèiem jocs, els ensenyàvem anglès...
- Quin protocol d’actuació teniu 
quan arriba un grup de persones? 
–No teníem un protocol concret. 
L’últim dia que vàrem estar a Lesbos, 
vam anar a ajudar a la platja i de cop no 
paraven d’arribar barques durant tota 

la nit. Ells ens feien senyals amb els 
mòbils i nosaltres contestàvem amb 
les llanternes i així sabíem a quin lloc 
de la costa estaven. Fèiem una cadena, 
agafàvem la barca i trèiem primer els 
nens i les dones. Els donàvem roba, 
mantes i barres energètiques. 
- D’on aconseguiu els recursos 
necessaris? 
-Gràcies a la col·laboració de 
persones anònimes i també formo 
part d’una organització que es diu 
Girona Acull i venem samarretes, 
muntem barraques per fires... 
- Tens alguna anècdota per explicar? 
-Sí, el dia que vam estar a la platja 
de Lesbos, dos nens d’uns 10 o 12 
anys varen partir la seva barreta 
energètica per compartir-la amb mi 
en senyal d’agraïment. 
- Com descriuries el que has viscut, 
en una sola paraula?
-Indignació. 

Alumnes de 6è A de l’escola Masmitjà

Construïm 
un món millor
Alumnes de 6è B de l’escola Dr. Masmitjà

T’has parat mai a pensar si el jersei 
que portes està fet per un infant? 
Ets conscient que una de cada tres 
persones viu en la més absoluta 
pobresa?

Cada vegada hi ha més gent que 
es planteja aquestes i moltes altres 
qüestions semblants. Els sistemes 
econòmics actuals han ajudat a 
augmentar les diferències i les 
desigualtats socials i econòmiques. 
A partir dels anys seixanta apareixen 
iniciatives per ajudar a construir un 
món més sostenible i més just. Una 
d’aquestes iniciatives és el Comerç 
Just que es basa en el respecte al medi 
ambient i evitar l’explotació de recursos 
materials i humans. El Comerç Just és un 
sistema comercial, solidari i alternatiu. 
En l’actualitat hi podem trobar tant 
productes alimentaris com tèxtils. És 
important donar suport aquests tipus 
d’iniciatives i fer-ne una bona difusió. 
Cada any el segon dissabte de maig es 
celebra el Dia Mundial del Comerç Just.
Aquest any la Coordinadora Estatal de 
Comerç Just ha convocat la primera 
edició del Premi de Cartells que es 
convertirà en la imatge del Dia Mundial 
del Comerç Just 2017. 
Podeu trobar les bases i més informació 
al web comercjust.org

Comerç just, 
comerç per 
la pau! 
Alumnes de 6è A de l’escola Maristes

Què és el comerç just? Podem tro-
bar productes de comerç just al su-
permercat? Quin tipus de product-
es es venen? Són més econòmics o 
més cars? Hem sortit al carrer per 
respondre tots aquests interrogants. 
Per respondre totes aquestes pre-
guntes hem anat a diversos super-
mercats de la nostra ciutat, Girona. 
Hem descobert que podem trobar 
productes de comerç just a 5 super-
mercats de Girona. A més a més, en 

aquests supermercats tenen molts 
pocs articles de comerç just, 3 pro-
ductes de mitjana. Hem trobat 14 
productes diferents de comerç just: 
sucre, cacau en pols, xocolata, cre-
ma de cacau, cafè, galetes, barretes 
integrals, sucs de fruita, llamina-
dures, mel, te, pasta integral, arròs i 
oli. Però els productes que es troben 
més són el cafè, la xocolata, el sucre 
i el cacau en pols. 
Cal dir, però, que no és gens fàcil 
trobar aquests articles en els super-
mercats, ja que l’etiqueta de “com-
erç just” o “fairtrade” és petita i poc 
visible a l’embolcall. A més a més, la 
seva col·locació a les lleixes és poc 
clara: sovint els productes estan a 
la secció de productes ecològics i 
dietètica, però a vegades estan mig 
amagats a la secció dels cafès o les 
xocolates. Quan hem demanat aju-
da als treballadors dels supermer-
cats molts ens han dit que no saben 
què és el comerç just. 
Finalment, hem vist que els product-
es de comerç just són força més cars 
que els productes de comerç no just, 
entre 1’5 i 3 euros de diferència! Per 
exemple: un pot de cacau en pols 
de comerç just de 350 g. val 4’5 €, 
en canvi un pot de cacau de marca 
blanca es pot trobar per 1’5 €. 
El comerç just és una forma de com-
erciar que té com a objectiu que els 

productors (normalment dels països 
del Sud) tinguin un salari digne pel 
seu treball. Això significa que els 
consumidors (els països del Nord) 
han de deixar d’aprofitar-se dels 
productors. 
Les normes del comerç just són: 
ajudar el petit agricultor, assegurar 
que els productors tinguin una paga 
justa i que els diners es pugin util-
itzar per millores en la comunitat, no 
acceptar mà d’obra infantil, igualtat 
entre homes i dones i, finalment, re-
spectar el medi ambient. 
Sembla ser, doncs, que les grans 
superfícies comercials beneficien 
més les grans marques de comerç 
no just, ja que hi ha més varietat 
d’articles, sent més fàcils de trobar 
i més econòmics. 
Per tal que els consumidors com-
prin més productes de comerç just 
cal que l’etiqueta sigui més visible, 
que els productes estiguin a les 
mateixes lleixes que els altres, que 
hi hagi més varietat i, sobretot, que 
el preu sigui més ajustat. 
Encara que sigui més car, comprant 
aquests productes es contribueix 
que els països del sud es desen-
volupin i que el món sigui més just. 
Comprant comerç just fem que hi 
hagi més justícia i més PAU! 

L’armari 
solidari
Alumnes de l’escola Amistat

La solidaritat de l’escola Amistat 

Des de fa dos anys les famílies de 
l’escola Amistat poden intercanviar la 
roba que ja no fan servir.
L’any 2015 es va crear l’armari com a 
proposta de dues mares en un plenari.
A la planta baixa de l’escola, al costat 
de la porta, hi ha un espai on les 
famílies que tenen roba que no fan 
servir la deixen per a la gent que en 
necessita. A la vegada, si es veu alguna 
cosa que agrada es pot agafar. No s’ha 
de pagar i està obert durant tot l’horari 
escolar.
L’armari també vol tenir cura del medi 
ambient reutilizant la roba i reduint 
l’acumulació.

Il·lustració: 

Entrevista
Guillem Jiménez: 
“No em podia quedar de braços plegats”.

Economia

Economia
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Tothom té dret 
a fer esport
Alumnes de 5è de l’escola M.Àngels Anglada

Tots sabem que l’esport ens dona valors com l’esforç personal, el compromís, 
la responsabilitat, tolerància i passar-ho bé. Per mala sort no tots els joves te-
nen les mateixes possibilitats a l’hora d’accedir a un esport després de l’escola. 
Aquests joves normalment viuen en barris marginals de les ciutats on l’esport 
no forma part de les seves prioritats quotidianes. Durant els últims anys i a causa 
de la forta crisi, dins les ciutats han augmentat els barris considerats marginals. 
Aquest fet fa que els joves no puguin gaudir dels beneficis de l’esport, i l’equilibri 
entre la marginació i la integració cada vegada és més fràgil. És per això que les 
ONG estan fent campanya per poder destinar alguna inversió econòmica per in-
vertir en esport i pau. Concretament, l’Ajuntament de Figueres ha obert una línia 
d’ajut dotada amb una part de diners per ajudar les famílies amb nens i nenes 
amb risc d’exclusió social per tal que els seus fills puguin gaudir de l’esport i així 
ajudar els joves a la integració.

Accident i dedicatòria
Alumnes de 5è A de l’escola Dr. Masmitjà
 
Com ja sabeu, en un accident d’avió del passat mes de 
novembre esdevingut a Colòmbia, van morir 81 persones, 
47 d’elles eren membres de l’equip Chapecoense de 
Brasil. Anaven a diputar la final de la Copa 
sud-americana amb l’Atlètic Nacional. 
Aquest equip va renunciar al títol en fa-
vor del Chapecoense. Quin gran gest 
d’esportivitat i humanitat!

Esport com a servei
És el cas de la Yusra Mardini. Ara fa 
més d’un any, aquesta nedadora d’elit 
de Síria, lluitava per sortir de la guerra 
del seu país com a refugiada en una bar-
ca cap a Turquia. En plena nit, va començar a 
entrar aigua a la barca. Yusra, amb tres persones més que 
sabien nedar, van arrossegar des de l’aigua l’embarcació 
amb una corda fins a posar-la fora de perill. Mesos més 
tard va participar a les olimpíades de Río 2016.

Esport i pau
Alumnes de 5è de l’escola M.Àngels Anglada

L’esport és una poderosa eina de construcció de la pau 
però cal treballar i creure en els valors que ho poden 
fer possible.
Podem trobar diferents exemples que ens poden ajudar a 
treballar aquests valors a través de l’esport. Un dels exem-
ples és el campionat del món de rugbi disputat a Sud-àfri-
ca el 1995 després d’anys d’ apartheid i gràcies a la política 
de Nelson Mandela amb la victòria de la selecció sud-afri-
cana l’esport es va aconseguir unir tot un poble. Aquest és 
un dels valors que l’esport pot aportar a la pau.

Es busca l’autèntic
bon jugador
Alumnes de 5è C de l’escola Maristes
 

Cada dia anem al pati amb els ulls ben oberts a la recerca d’un jugador o ju-
gadora ben especial. No fa gaires gols ni n’encistella una darrera l’altra, fa una 

cosa molt millor, resol els conflictes parlant, 
procura que jugui tothom, etc.
A principis de gener va sorgir la idea de bus-
car cada setmana el que vàrem anomenar 
The Good Player. 
Tu també ets un Good Player? Només cal 
que hi pensis i que t’hi esforcis.

L’ accident 
d’Alvaro bayona 
Alumnes de 6è B de l’escola Parc 
de les Aigües

Tot un exemple de vida i 
superació el que us presentem 

avui.
Parlem d’Alvaro Bayona, es-

portista extrem de snow-
board que es va quedar 
paralític. 
Va patir un accident provo-
cat per una allau mentre 

practicava snowboard.
Ara dedica molt de temps a 

investigar i compartir els pro-
jectes relacionats amb l’esport i 
les disminucions. La seva aportac-
ió consisteix a deixar-se veure en 
competicions de diferents esports i 
mostrar l’esforç que suposa ser un 
esportista amb cadires de rodes.

esports

És injust que en l’esport 
només es valorin els go-
lejadors i els grans en-
cistelladors i no es parli 
mai d’aquells esportistes 
que també porten la pau 
al terreny de joc.
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El Cor Safari fent el concert a la plaça Catalunya de Figueres

Cantar per la pau
Alumnes de 5è de l’escola Carme Guasch

El Cor Safari fa una cantada amb els nens i nenes de 
les escoles de Figueres

El passat desembre, els alumnes de totes les escoles de 
Figueres van poder gaudir d’una gran actuació del Cor 
Safari a la plaça Catalunya de la ciutat. No és la primera 
vegada que ens visita, ja que el Cor Safari també havia 
estat a la capital de l’Alt Empordà feia mig any.

Els alumnes de Figueres van poder cantar una cançó 
amb ells i acabar el concert amb una gran cantada a 
l’himne de l’amor, “What is love”. Per acabar la festa 
tots els nens i nenes van esmorzar plegats i van poder 
conèixer de primera mà els integrants del Cor Safari.
El Cor Safari és d’una escola orfenat d’Enteble, a Ugan-
da. En aquesta escola hi ha 270 nens i nenes, aquesta 
vegada ens van visitar 12 d’ells. El Cor Safari proclama 
la no-violència i viatja pel món transmetent aquest mis-
satge a tots els infants. Els diners que aconsegueix els 
utilitzen per comprar menjar, roba i tot el que necessiten 
per als nens i nenes d’Uganda.

Un racó de la nostra classe 
dedicat a la pau
A l’escola hem llegit un poema 
de la Joana Raspall que es diu 
“Podries”, també l’hem escoltat 
musicat i tot plegat acompan-
yat d’unes imatges de fets que 
passen en l’actualitat en algun 
lloc del món. 
Ens han sorgit pensaments i 
reflexions: “m’agradaria que 
no hi hagués guerres, m’agra-

daria que tothom tingués 
les mateixes oportunitats, 
m’agradaria que no hi hagués 
gent sense casa...”
L’impacte de les paraules i 
les imatges ha estat fort. Hem 
parlat de la cultura: la poesia, 
la música, la dansa... podem 
fer alguna cosa per transme-
tre pau? Les paraules tenen 
un gran valor i poden canviar 
coses, les paraules de la Joana 

Raspall ens han emocionat. 
Hem decidit que a la nostra 
classe tindrem un espai on hi 
haurà escrites paraules que 
tinguin força i importància 
per a nosaltres, perquè crei-
em en les paraules per solu-
cionar coses i transmetre 
pau. Aquest racó on posarem 
cada setmana una paraula 
bonica li direm “Paraules po-
deroses”.

No a la violència
Alumnes de 6è de l’escola Cor de Maria

L’artista Banksy es dedica a criticar les injustícies 
del món. Què passaria si en comptes d’utilitzar la vi-
olència féssim servir les flors per reivindicar els act-
es injustos? En aquest grafit podem observar un noi 
manifestant-se que no utilitza armes ni la violència, 
sinó que busca altres maneres de solucionar els con-
flictes. Aquesta no és la primera ni l’última persona a 
voler canviar alguna cosa de la societat, però fa un 
pas més que la resta i actua des de la pau, a través 
del diàleg, la sinceritat, l’empatia i el respecte. La pau 
és el millor mètode per resoldre els conflictes. Amb 
persones com aquesta, podríem arreglar el món. 

La pau present en el 
dia a dia 
Alumnes de 5è B de l’escola Migdia

A les comarques gironines se cele-
bren diferents activitats culturals so-
bre la pau.
El 12 de gener d’enguany, a Banyoles 
es va projectar el documental Diaris 
de Kandahar. És el diari d’un fotoper-
iodista que va estar en el front de 
combat a Kandahar (al sud de l’Af-
ganistan). 
El 30 de gener se celebra el DENIP i 
també els alumnes de 6è de la nos-
tra escola participaran en una nova 
edició de “Plantem la pau”, al Bosc 
de la Pau situat a les instal·lacions 
del GEiEG a Palau. 
El 3 i 4 de febrer es farà la cantada 
per la pau: UAP (que vol dir pau, al 
revés). És una cantata protagonitza-
da pels alumnes de diferents insti-
tuts de les comarques gironines.
L’Associació Acció Solidària Medi-
terrània farà unes partides de punts 
de llibres on els nens i nenes de di-
versos llocs del món dibuixaran i/o 
escriuran els seus somnis. Aquests 
punts de llibre es vendran per Sant 
Jordi a diferents parades de Cata-
lunya per ajudar els joves refugiats.
Finalment, recordarem i agraïm la 
tasca dels mestres de totes les es-
coles que treballen el tema de la 
pau per ajudar a sentir-nos més a 
prop els uns dels altres. 

Paraules poderoses
Alumnes de 5è B de l’escola Maristes

Cultura
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Protagonistes
Carles Malleu

Isaac Bardera

Paula Martínez

Meritxell Rovira

Anna Vila

Víctor Arana 

Ayoub Kadri

Daniela Stan

Jordi Suñer

Júlia Sánchez

Xavier Cusell

Mestre. Escola Montessori-Palau, Figueres

«La pau cal practicar-la cada dia en cada una de 
les nostres accions, per insignificants que semb-
lin». 

Tallerista a Figueres 

«Els tallers del DENIP tenen 
molt bona rebuda des dels 
centres, ja que ajuden a refle- 
xionar i reforçar el pensament crític i 
d’igualtat a través del diàleg, l’empatia i la 
cooperació per treballar la pau positiva». 

5è b. Escola Migdia 

«Hem d’estar units i ajudar els nens i nenes que 
més els costa fer una activitat. Ningú és menys que 
els altres».

Mestra de FEDAC Sant Narcís 

«Els valors que aprenen treballant el 
tema de la pau, els serviran després al 

llarg de la seva vida: què és compartir, 
que sàpiguen valorar com se senten els 
altres...». 

 Mestra. Comunitat d’Aprenentatge l’Amistat, Figueres

«Pau per a mi és el respecte per tot i tothom. És 
que tothom pugui viure amb condicions dignes, que 

ningú hagi de marxar de casa seva per força ni haver 
de dormir al carrer, que ens puguem moure 

  lliurement, que no hi hagi fronteres, que ningú estigui sol, 
que la violència no sigui justificada en cap cas».

 Camerògraf. PFI-PTT 

«Ha estat divertit i he après noves tècniques per 
gravar millor. Em sembla important que els nens i 

nenes aprenguin, de ben petits, què és la pau».

Tallerista. IES Vallvera 

«Els ensenyem que si es comuniquen, si fan 
sentir bé l’altra persona, ningú se sentirà di- 

ferent. Els ensenyem que la comunicació i el res-
pecte són les bases per a una bona convivència».

Camerògrafa. PFI-PTT

«Encara que sigui una mica utòpic, 
m’encantaria gravar el moment en 

què es firmés la pau a Síria i que tota 
la gent que hagi hagut d’abandonar les 

seves cases i les seves famílies, tornessin».

5è b. Escola Migdia 

«La pau és important per ajudar a 
persones com els refugiats, que ara 

estan sense casa. Si obrissin les portes, 
hi hauria molta gent que els voldria cui-

dar. I si ajudes una persona, potser aquesta 
també n’ajudarà d’altres i, finalment, al món hi hauria pau».

Cicle superior. Escola Montessori-

Palau, Figueres

«La notícia que voldríem llegir avui 
és: “Ens hem despertat del somni i per 
fi s’ha fet realitat la pau”». 

Periodista

«La feina d’un periodista és donar informació com 
més objectiva possible, però entenent que forma part 
d’una societat i que té responsabilitat en allò que diu, 
que escriu, que expressa. La llibertat d’expressió té límits 
en la mentida, la tergiversació, l’ofensa, les males pràctiques... »

Cristina Hernández
Tallerista de Pau. IES Vallvera 

«Intentem transmetre als 
infants que sense barallar-se po-
dran fer un millor treball 
cooperatiu i d’equip».
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Passatemps
Anna Gafarot

Yaiza Pujadas

Tallerista. IES Vallvera 

«Hem treballat jugant aspectes de 
la pau positiva i la pau negativa i han 
acabat relacionant el joc amb l’empa-
tia, el respecte o la companyonia».

1r A. FEDAC Sant Narcís 

«És important compartir. Si algú 
té una joguina i els altres no, mil-
lor compartir-la entre tots perquè és 
més divertit».

Horitzontal
1. Donar un cop de mà
4 Animal que simbolitza la pau
5. En fem a la gent que ens estimem
6. Cal demanar-lo si t’has equivocat

Vertical
1. En faig una de forta quan estic trist/a, quan 
vull demanar perdó
2. Persona que no és de la teva família amb 
qui confies i t’estimes
3. Capital d’Itàlia al revés
5. No violència

busca les 7 diferències

busca les 7 diferències

Alumnes de l’escola Parc de les Aigües

Alumnes de l’escola Masmitjà

Alumnes de l’escola Carme GuaschMots encreuats

Xavi Gassiot
2n A. FEDAC Sant Narcís 

«M’agradaria que s’acabessin les 
guerres perquè fan mal i que no hi 

hagués tanta contaminació perquè no 
s’extingeixin els animals». 

El CeDRe és el Centre de Recursos per la Pau de referència a Cata-
lunya i el tenim a Girona, a l’Espai de Solidaritat (C/Mestre Francesc 
Civil, 3) Aquest centre de recursos, pertany a la Coordinadora d’ONG 
Solidàries i deixa en préstec gratuït: material bibliogràfic, exposicions, 
jocs, carpetes pedagògiques i audiovisuals. Els materials estan organ-
itzats en 13 grans temes: drets, sexualitat i igualtat de gènere, econo-
mia i desenvolupament, cooperació, informació i documentació, pau, 
antimilitarisme i conflictes, política i relacions internacionals, solidaritat 
i ONGD, cultures i moviments migratoris, educació, història, mediambi-
ent i geografia, salut, narrativa.

Sencillamente tu.  de 

Heinz Janish i Jutta bauer. 

Ed.Lóguez

Col·lecció Nens d’Arreu: Un 

tomb per... 

La Isla d’ Armin Greder. 

Ed. Lóguez 

Juul. de Gregie de Maeyer i  

Koen Vanmechelen. 

Ed. Lóguez 

El Cassó del Gerard. De  Isa-

belle Carrier. Ed. Juventud 

Contes per la Pau Figueres i 

Girona.  CeDRe i ajuntaments 

de Girona i Figueres

Recursos bibliogràfics
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HO ORGANITZEN: HI COL·LAbOREN:


