
MINUT DE SILENCI PER LA PAU 

 

Com cada primer dimecres de mes, aquest dimecres 5 de Març d 2014 ens  hem trobat 
a la Plaça de la Pau de Santa Coloma de Farners, per fer un moment de reflexio sobre 
la Pau.  
 
Érem prop d’una trentena de persones. En Lluís Caparrós ha donat alguna noticia 
referent a les situacions a Colombia, Venezuela, Ucrània…. 
 
A continuació dues alumnes del nostre Institut van llegir el Manifest del DENIP que 
entre altres coses deia: 
 
 
 
MANIFEST  PER A LA PAU          DENIP 2014 
 
 
Una vegada més celebrem el DENIP (= Dia Escolar de la No violència i la Pau). Ja fa 

més de 20 anys que el nostre Centre el celebra. 

 

Com sabeu aquest any hem treballat els Objectius del mil·lenni. 

 

Ens adonem que si aquests objectius els assolissim,  la PAU en el món seria 
assegurada. 

 

Però, ens preguntem què podem fer nosaltres? 
 

Certament per assolir aquests objectius cal un “canvi de mentalitat” a nivell mundial, 

primer de tot començant pels governants dels diferents països del món, però també 

cadascú de nosaltres. 

 

Es tracta de promocionar La “cultura del donar i del compartir” enlloc de la “cultura 
del tenir”. 

La “cultura de la Pau” enlloc de la violència i la guerra. 
La “cultura del respecte” enlloc de la cultura del menyspreu. 
La “cultura de la confiança” enlloc de la cultura de la sospita. 
 

Hem de buscar maneres de redistribució de la riquesa, de promoció del creixement en 

tots els sentits, de la cooperació al desenvolupament, la resolució dels conflictes de 

manera pacífica, i del respecte a la Natura. 

 

Però nosaltres què podem fer concretament per a construir la PAU? 
 
Primer de tot cal que tinguem la PAU dins nostre: calma, serenitat, fent bé el que hem 
de fer en cada moment. 

 

Després portar la PAU als altres. Parlant sense ofendre, perdonant i fent petits 
« GESTOS DE PAU »  Un somriure, una mirada, una salutació, una ajuda concreta. 
etc… 
 



Pensem: si  cadascú en el món fes petits GESTOS DE PAU, de mica en mica el món 
seria millor! 

 

Aquest treball que hem fet aquesta setmana, l’enviarem a EL CAIRE (EGIPTE) on el 3 
d’Abril de 2014 es farà la JORNADA MUNDIAL DE LA PAU.  
 

Hi ha més de 50.000 alumnes d’arreu del món, des d’Austràlia a Camerun, d’Irlanda a 

Argentina, des d’Egipte a Israel, de Liban a Guatemala, de Nicaragua a Filipines i 

molts altres països del món que fan “GESTOS DE PAU”  i els compartiran en aquesta 
diada. 

 

T’HI APUNTES TAMBÉ TÚ?!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Santa Coloma de Farners (Girona) 31 de Gener de 2014 
 

 
“Després de llegir el Manifest  hem fet un minut de silenci. 
A continuació el grup d’alumnes de la Salle han interpretat “L’Himne de l’alegria” 

 
Com a propostes per a viure per la Pau ens hem posat d’acord en que cadascú faci 
GESTOS DE PAU” en els diferents ambients on es troba. 

 
Un alumne de la Salle ha proposat que un dia podríem anar a fer aquesta trobada al 
Geriàtric i cantar algunes cançons, tots hi hem estat d’acord i hem quedat que en Lluís 
Caparrós faria les gestions  per poder-ho realitzar. 
 
Junts hem acordat que la propera trobada el dimecres 2 d’Abril la podríem fer a la 
Plaça de les oliveres que té el símbol de la Pau, recentment inaugurada. 
 


