
MANIFEST PER A LA PAU 

 
Els alumnes de 4t d’ESO, en representació de tota la comunitat educativa del 
col·legi Sagrada Família de Lleida, hem elaborat aquest manifest que expressa els 
nostres desitjos de PAU. 
 
Avui, 30 de gener de 2014, celebrem el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, en 
honor a una de les persones que més ha contribuït a assolir aquest objectiu: Gandhi. 
Ell ens va ensenyar que la resistència pacífica pot i ha de ser el camí per a 
aconseguir una bona convivència entre tots els pobles. 
 
La bona convivència significa que no hi ha d’haver cap mena de discriminació per 
motius de raça, sexe, religió o llengua. Malgrat tot, avui dia hi ha gent que està trista 
i angoixada perquè a la seva família hi ha violència; perquè en el seu barri, poble o 
ciutat hi ha conflictes i perquè molts països encara estan en guerra. A vegades, tot 
això ens fa oblidar que molts nens i adolescents la sofreixen; que no poden anar a 
l’escola; que no poden jugar amb els seus amics; i que, tot i que potser no saben 
llegir, sí que saben utilitzar un arma i causar morts. 
 
Nosaltres, els alumnes del col·legi, ens preguntem qui han estat els inventors de les 
guerres. I és a ells, a qui volem expressar el nostre rebuig i dolor, perquè les guerres 
únicament causen odi, separació, llàgrimes, tristesa i la pèrdua de moltes persones. 
La pau comença a construir-se al cor de cadascú. No hi podrà haver pau al món si no 
n’hi ha al nostre interior. Pau amb un mateix; amb la família; amb els veïns; amb els 
companys de treball; amb els que no pensen com nosaltres; amb els nouvinguts; amb 
la natura; amb la història; amb la resta de cultures i religions; i amb el misteri de la 
realitat que no podem arribar a comprendre. 
 
On cal fonamentar les arrels de la Pau? En una pedagogia de l’amor. La persona que 
se sent estimada té pau al seu interior. La persona que estima té una pau forta i 
profunda que ningú no li podrà prendre.  
 
Avui volem manifestar-nos per la pau més enllà d’ideals polítics o econòmics. Som 
conscients que aquests han estat els causants de moltes guerres. Cal buscar l’antídot 
per a tant dolor. És per això que cal construir una societat madura que visqui la 
cultura de la pau en què el respecte, la tolerància, la no-violència i la participació 
solidària en la vida social siguin els eixos fonamentals. 
 
Per tot això, des del nostre col·legi pregonem alt, fort i clar un NO a la violència! 
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