
 

MANIFEST PER LA PAU.  SUECA 2019 

 

Huí, dia 30 de Gener celebrem el dia escolar de la no violencia i la pau.     I  Per què 

hui?  -es preguntaréu.  Perquè no volem oblidar que fa molts anys va morir, un 30 de 

gener,  un  home bo,  un home que com nosaltres també volia la pau.  Aquest home era 

Mathama Gandhi una bona persona que va lluitar tota la seua vida per aconseguir la 

pau. 

I  és per això que ens hem reunit els xiquets i les xiquetes, els professors i les 

professores, en el  col·le  per proclamar que volem un món sense violència, sense 

conflictes i sense  guerres.   És un dia per a reflexionar sobre  quina classe de món 

volem construir entre tots els ciutadans de la Terra.  Si mirem l’actualitat veiem 

violència de gènere, guerres, conflictes armats, homofòbia, intolerància, bulling, 

explotació, discriminació, desigualtats, incitació a l’odi...  Aquestes situacions no ens 

agraden i és per això que volem que canvien per a poder viure en un món més just, més 

tolerant i sense conflictes. 

Com deia Gandhi:  “Tu mateix has de ser el canvi que vols veure en el món”, per això 

els xiquets i les xiquetes proclamem que volem contribuir a fer d’aquest món un món 

més inclusiu, en el qual tinguen el seu lloc totes les persones perquè tots som persones 

iguals amb els mateixos drets per a gaudir d’una vida digna i plena.  Som iguals en drets 

i deures encara que ens diferenciem pel color de la pell, per la religió, pel sexe, pel 

gènere o per les idees.   

Considerem que totes les persones tenim la capacitat i la necessitat de conviure  sense 

pors més enllà de les diferències.  Creiem que la diversitat és la major riquesa de la vida 

I és per això que VOLEM UN MÓN INCLUSIU EN EL QUE PODER VIURE EN 

PAU i EN LLIBERTAT.   Des d’ací ens comprometem per a construir entre tots un 

món millor basat en els valors de la Pau, la inclusió, la tolerància i la No Violència. 

Però, els valors que acompanyen la pau no s’han de treballar només un dia.  El treball 

per la Pau ha de ser diari.  la comunitat escolar del Col·legi Luis Vives considera que els 

valors del RESPECTE, la TOLERÀNCIA, l’EMPATIA, la GENEROSITAT, la 

SOLIDARITAR, l’AMISTAT i l’AMOR han d’estar presents en el dia a dia dins de les 

classes, en el pati, en el menjador, en les cases, en les interaccions entre els alumnes i 

entre els professors, en les relacions amb les famílies... És a dir en qualsevol lloc del 

centre i entre tots els que formen part de la nostra comunitat escolar.    



Per tant considerem que per aconseguir la Pau hem de començar ací a l’escola: no hi ha 

d’haver baralles ni insults, hem de ser més solidaris, hem d’ajudar-nos uns a altres, hem 

de respectar-nos i aprendre a posar-nos en el lloc de l’altre. 

El nostre col.legi, com a centre educatiu que és, té en les seues mans una arma molt 

poderosa per a canviar el món.  Aquesta arma és l’educació, com deia  Nelson Mandela, 

un altre home bo defensor de la pau.   I és que l’educació lluita contra tots els enemics 

de la Pau.  Les GUERRES no són l’únic enemic de la Pau, en té d’altres menys visibles 

però més influents com la intolerància, és a dir la incapacitat de reconèixer punts de 

vista diferents als nostres o com la ignorància i l’odi. 

Aquestes, malauradament, no només les trobarem en una guerra. Les tenim més a prop 

del que ens pensem i l’arma més forta per derrotar-les és l’EDUCACIÓ.  És per això 

que el col.legi aboga per les metodologies actives que fomenten els valors de la Pau per 

tal de formar persones responsables que respecten les diferències i que resolguen els 

problemes de convivència de manera pacífica, amb el diàleg, sense violència física o 

psicològica per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida per a tots. 

Una escola en pau és aquella on tots col.laboren i es comprometen a fer-la realitat.  Per 

acabar, volem llegir una cita de Malala, la xiqueta pakistanesa a qui els talibans van 

atacar per defensar l’educació de les xiquetes del seu país. 

“Amb un xiquet, un llapis, amb un llibre i un professor podem canviar el món”. 

 

Feliç dia de la Pau! 

 

 

 

 Comunitat Educativa del Col.legi Luis Vives 

30 de gener del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


