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MANIFEST DEL DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU 

PUREZA DE MARÍA INCA 

Avui, 30 de gener de 2020, Dia escolar de la no violència i la pau, ens posam d’acord alumnes, 
professorat i comunitat educativa del col·legi Pureza de María d’Inca per compartir un desig: la 
pau. Tal dia com avui però del 1948 fou assassinat Mahatma Gandhi i és un bon moment per 
expressar la necessitat que tenim les persones d’aturar la violència en el món. 

El Dia de la pau per a molta gent és un dia qualsevol, però tot i que hauria de ser cada dia, avui és 
un dia per fer-la visible, és un dia per proclamar la pau al món, per donar la mà a qualsevol 
persona, és un dia per tenir empatia i respecte, és un dia per demostrar que tots som humans i no 
som perfectes, i sobretot és un dia per demostrar que sabem estimar. L'ideal seria que ho féssim 
cada dia. 

Per això, volem compartir les nostres reflexions per aconseguir un món més just: 

Us heu aturat a pensar mai quants tipus de violència hi ha? Us heu demanat mai per què el vostre 
fill no vol anar a escola? O per què la vostra amiga no vol quedar? Pot ser que el vostre fill pateixi 
assetjament escolar, i la vostra amiga, violència masclista. 

Potser no depèn de nosaltres aturar una guerra, però sí la violència que es pateix diàriament. 

- La paz es una manera de respetarnos e implicarnos en la no violencia. Es como un pacto de 
estabilidad que nos da seguridad y en él deben participar todos los que están a nuestro alrededor: 
familiares, vecinos, profesores y amigos. 

- Entre tots, passa a passa, arribarem a la pau. Hem d’aconseguir que hi hagi més pau que guerra 
i persones amables i bones amb la humanitat. 

- Todos tenemos que colaborar para convertir la paz en una rutina diaria. 

- Hem de deixar de ser egocèntrics i tan dolents perquè per culpa de les guerres estam fent mal al 
planeta. Tots junts podem aconseguir un món millor. 

- Dejar de creer que para solucionar grandes conflictos hay que usar la violencia. 

- Cal usar la paraula abans d’iniciar guerres, discussions que posin fi als conflictes. 

- Que la paz nos una como personas civilizadas que somos y arreglar los pequeños conflictos antes 
de que se conviertan en una batalla. 

- La pau és massa poc comuna: hi ha guerres, bregues, insults… Ens hem d’ajudar a solucionar les 
coses entre nosaltres per fer un món millor. 

- Que la paz forme parte de nuestro día a día para que actuemos como mejores personas. 
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- Els conflictes entre països i les injustícies han de disminuir. Les diferències polítiques provoquen 
guerres i morts que podrien ser evitades només amb diàleg. 

- Molta gent creu que no viu en un ambient violent, però: i la gent que hi viu? Què passaria si ens 
tocàs a nosaltres? De vegades no ens adonam de la situació dels altres perquè vivim en un món 
egoista on l’únic que ens importa és la nostra felicitat. I de la mateixa manera que deim que 
l’amor ens fa cecs, també ens hi fa la falta d’empatia i l’egoisme. 

- La paz también se consigue promoviendo el consumo responsable, potenciando la diversidad 
cultural, respetando la vida y la dignidad de las personas, protegiendo el medio ambiente, 
practicando la solidaridad y luchando por la igualdad de derechos y de oportunidades. 

- Cada vegada hi ha més manifestacions de dones per culpa de la violència de gènere, que només 
s’arreglarà si tots, homes i dones, ens posam d’acord per aturar aquesta violència i trobar la pau, 
respectant els nostres drets i acceptant-nos. 

- Vivimos en un mundo de constantes guerras y conflictos, en el que la discriminación cultural, la 
homofobia, el racismo y las violaciones y abusos forman parte de nuestro día a día, y es por ello 
que se tiene que celebrar el día de la paz. 

- Tot seria més senzill si ens respectàssim, resolguéssim els problemes parlant i sense violència. 
Això també influeix si cuidam la natura. Ens ajuda a estar tranquils. 

- La guerra i la violència no serveixen de res davant les paraules. La violència és un acte de 
covardia, de gent amb baixa autoestima. La gent mor o queda pobra, però junts podem intentar 
fer un món millor on hi hagi pau, la gent es respecti i s’ajudi. 

- Si todos trabajamos juntos y respetamos las diferentes culturas e ideologías desaparecerán 
muchos de los conflictos que hay en el mundo. 

- En el món actual pareix que no ets persona si no t’has barallat amb algú. Ajuda’ns a deixar la 
lluita diària per poder créixer amb pau i harmonia, per un món millor. 

“Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer 
nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo 
que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar 

siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos” 

Mahatma Gandhi 

 


