
MANIFEST DENIP 2020
DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU

MANIFEST  PER  LA  PAU  DELS  NOIS  I  NOIES  DE  LES  ESCOLES  VENTÓS  MIR,
SANTÍSSIMA TRINITAT, RAFAEL CASANOVA, MIGUEL HERNÁNDEZ, LÓPEZ TORREJÓN,
LOLA ANGLADA, JOAN LLONGUERAS I BETÚLIA.

Estem aquí junts per commemorar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP). Aquesta
jornada reinvindica, coincidint amb l’aniversari de la mort de Gandhi, la importància de l’educació
per la pau en un món cada vegada més complex i depenent.

Fets com la borrasca Glòria, que va colpejar la ciutat la setmana passada ens recorden que la 
pau no significa només la no existència de guerra. Hi ha altres situacions on la NO PAU és 
present i són evidents arreu del món en la desigualtat de gènere, la manca de cura pel món 
natural, el racisme, l’exclusió social, la pobresa, etc.

L’escola és un bon lloc on reflexionar sobre aquest temes i per relacionar-nos entre nosaltres 
des del respecte, la igualtat i l’equitat. Com el curs passat, hem pensat i parlat sobre tots 
aquests temes i hem fet uns cartells per mostrar-los a tothom.

Els nens i nenes de les escoles de Badalona volem manifestar:

1. La igualtat de gèneres: La intel·ligència de les persones no té gènere. Per això creiem 
que hi hauria d’haver igualtat entre els homes i les dones a l’hora de trobar una feina, en 
els sous i en d’altres aspectes com les feines domèstiques.
 

2. Medi ambient i canvi climàtic: Volem tornar a celebrar la Castanyada amb abric!! 
Respectem el nostre planeta, reciclem més, contaminem menys, llencem les coses on 
toca, usem més el transport públic... si ens esforcem tots i totes podem aconseguir-ho.
 

3. Els conflictes armats: Volem que les guerres acabin perquè la gent pateix. Hauríen de 
deixar de fabricar armes i vendre-les perquè les persones no tenim res a veure amb 
això. No ens agrada que hi hagi nens soldats i que es quedin sense família per anar als 
conflictes armats. Creiem que els conflictes es solucionen parlant i esperem que els 
polítics ens facin una miqueta més de cas en aquest sentit. No a les armes i no a la 
guerra!
 

4. El racisme. El diàleg intercultural: Cadascú de nosaltres és diferent dels altres i hem de 
respectar totes les nostres diferències. El fet de ser diferents ens pot fer aprendre coses 
interessants d’altres cultures o d’altres maneres de fer.
 

5. L'exclusió social. La inclusió: No hem de jutjar a les persones per com són ni discriminar 
ningú pel seu físic. Una raça, una sexualitat, una religió o unes idees, mai haurien de ser
motiu d'exclusió. L'escola i la societat han de ser sempre inclusives i han d’acceptar a 
tothom tinguem les capacitats que tinguem. 

 
6. La pobresa. La fam: Hem de ser bones persones i ajudar a qui no té tant com nosaltres. 

Cal afavorir un desenvolupament igualitari. Cal repartir, compartir, deixar i donar, tant en 
els països del tercer món com amb la gent en situació de pobresa dels nostres barris.

Som-hi!

Badalona 30 de gener de 2020


