
 

 

La Fruita Mola us convida a participar en les activitats que hem 

preparat per als dies 29, 30 i 31 de Gener: 

29 de Gener, a la sortida de l’escola, pintura mural:  
La Pau és a les nostres mans 
 

30 i 31 de Gener, diferents horaris. Tallers d’iniciació en la resolució 

creativa de conflictes: La fruita de la discòrdia. 

Un exercici de creativitat i cooperació – versió Iniciació -- adaptat a 

partir del Manual del formador – Transformació de Conflicte amb 

Mitjans Pacífics. Johan Galtung, ONU 2000 

Objectiu: Reflexionar en torn a la diversitat d’opcions per solucionar 

de manera constructiva les disputes i rumiar en quant la nostra 

tendència davant d’un conflicte. 

L’exercici consisteix en dues parts i dues categories de participants:  
1) aportació d’idees -- es realitza per grups reduïts d’alumnes – els 

actors -- seleccionats entre els voluntaris. 

2) reflexió – es realitza a partir de les idees aportades pels diferents 

grups. En aquesta fase participa tothom: actors i altres alumnes – els 

observadors – que assistiran al procés de la primera part i que en 

aquesta fase tindran l’oportunitat de contribuir amb propostes. 

29, 30, 31 de Gener, durant tots tres dies hi haurà al hall una urna a on 

tothom que ho desitgi podrà dipositar una frase per la Pau. 

I per a la resta de l’any, algunes preguntes per fer-se cada dia: 

Com t’agradaria que fos la teva escola? Què hi pots fer tu? 
De quina manera creus que es pot construir la pau? 

 

la fruita és pau 
30 de Gener 

Dia Escolar de la No-violència i la Pau 

 

La Fruita Mola 

Escola Andorrana de Maternal i Primera ensenyança d’Ordino 

 



 

 

Els dies 30 de gener i propers se celebra el Dia Escolar de la No-violència 

i la Pau fundat  l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal 

Vidal. La data va ser escollida en commemoració de la mort de Mahatma 

Gandhi. 

Mohandas Karamchand Gandhi 

 (2 d'octubre de 1869 - 30 de gener de 1948) va ser 
un pensador i polític indi. Se’l coneix amb el 
sobrenom de Mahatma o Mahatma Gandhi (la 
paraula mahatma significa "gran ànima"; prové de 
les formes del sànscrit maha -"gran" i atma -
"ànima"). Fou un dels pares de la independència de 
la nació índia i la desaparició del Raj Britànic 
mitjançant l'ús de la no-violència. 

Però, què és Pau? Us proposem una reflexió a partir d’algunes preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una fórmula de la pau*: 

 

                                                  EQUITAT x ARMONIA 
                        PAU =        —————–—————– 
                                               TRAUMA x CONFLICT    

Johan Galtung – Premi Nobel Alternatiu 

 

... i una definició: 

“La paz no es solo ausencia de la guerra. Mientras 

haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, 

difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.”  

 

 

Rigoberta Menchú – Premi Nobel de la Pau  

 

Podeu trobar més informació: 

http://denip.webcindario.com/fundamentosdenip.html 

http://www.galtung-institut.de/home/johan-galtung/ 

http://www.orientacionandujar.es/2013/01/08/coleccion-de-materiales-

enlaces-y-documentos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz-en-todas-las-etapas/ 

http://www.cartadelapau.org/ca/missatge_gd.php 

*http://auratrifu.wordpress.com/about/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/2_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1869
http://ca.wikipedia.org/wiki/30_de_gener
http://ca.wikipedia.org/wiki/1948
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0nscrit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Raj_Brit%C3%A0nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/No-viol%C3%A8ncia
http://denip.webcindario.com/fundamentosdenip.html
http://www.galtung-institut.de/home/johan-galtung/
http://www.orientacionandujar.es/2013/01/08/coleccion-de-materiales-enlaces-y-documentos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz-en-todas-las-etapas/
http://www.orientacionandujar.es/2013/01/08/coleccion-de-materiales-enlaces-y-documentos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz-en-todas-las-etapas/
http://www.cartadelapau.org/ca/missatge_gd.php
http://auratrifu.wordpress.com/about/

