
MANIFEST PER LA PAU  

(30 de gener de 2015) 

Avui, Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), els alumnes de 4t d’ESO hem 

escrit un manifest i ara us el llegim.  

Ho fem perquè no hem d’oblidar la importància d’aquest dia, ja que, avui fa 67 anys, el 

30 de gener de 1948, va morir Mahatma Gandhi: un home que va sacrificar tot per als 

altres i que creia en la igualtat entre homes i dones. 

Malgrat els esforços d’aquest líder pacifista, encara ara, després de tants anys, no hem 

aconseguit que deixi d’haver-hi guerres, que no hi hagi diferències entre les persones, ja 

sigui per raons de raça, sexe o religió, ni que milers de persones morin assassinades o de 

fam cada any. 

Malauradament, però, estem vivint un moment on la violència no només és física, sinó 

també econòmica. Sabem que hi ha famílies que no tenen diners i ho estan passant molt 

malament. Entre nosaltres, amb els més propers, de vegades vivim situacions de 

violència per falta d’accions solidàries, si no ajudem el company més dèbil, si mirem 

malament els altres perquè són diferents. I ara us diem: UN ALTRE MÓN ÉS 

POSSIBLE I UN ALTRE POBLE TAMBÉ, COMPROMETEM-NOS A FER-LO 

REALITAT PER A VOSALTRES I PER A TOTS ELS NENS I NENES DEL MÓN. 

Volem destacar dues frases d’aquest gran home, en Gandhi: 

 

“ÉS TAN IMPORTANT ALLÒ QUE VOLEM ACONSEGUIR COM  
LA MANERA COM HO ACONSEGUIM” 

 
i una altra 

 
“LA FI ESTÀ EN ELS MITJANS, COM L’ARBRE ESTÀ EN LA LLAVOR”. 

 

Per acabar, us donem les gràcies a tots per estar aquí i també als mestres i professors 

que ens han format al llarg dels anys en aquest col·legi per ajudar-nos a ser algun dia les 

persones que la societat espera de nosaltres, BONES, COMPROMESES i 

SOLIDÀRIES. I també us demanem que la vostra actitud sigui de servei, de manera 

activa i convençuda per dir un NO rotund a la violència, a la injustícia i a la barbàrie de 

les armes i un SÍ ben fort a totes les vies per aconseguir la PAU. 
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