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Avui ens fixarem amb 2 símbols de pau 
que segurament has vist moltes vegades. 
Però saps que signifiquen?
Si llegeixes l’annex 2 ho podràs saber.
Pensa en alguna altra cosa que per a tu 
també simbolitzi la pau. Seria bo que en 
algun moment ho possesiu en comú.

Mira’t aquestes 10 imatges de contrastos que es 
donen en el nostre món. Quins sentiments et susciten? 
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1
zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp
=sharing

Què pots fer tu perquè al teu voltant desaparegui la 
injustícia?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

S’acosta la celebració del dia del DENIP, el Dia Escolar de la No violència I la 
Pau. (DENIP) Serà el dia 30 de gener. Durant aquesta setmana i la vinent 
treballarem temes relacionats amb la aquesta diada i així ens prepararem per 
celebrar-la ben conscients del seu significat.

Aquests dies parlarem d’actituds que tenen relació amb la celebració del DENIP
Saps què signifiquen aquestes sigles? Què celebrem aquest dia?  
En l’annex 1 hi trobaràs més informació
El DENIP proposa una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la 
solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau.

Pensa per uns moments què passaria si tots tinguéssim presents aquests valors.
Quin pot ser el teu compromís per fer-los realitat?

Recordes aquesta imatge?

Què et sembla que volia representar? Hi 
vas participar?

Observa que la imatge va ser possible 
perquè hi vàrem participar TOTS!

Pau Casals, la música al servei de la pau
Ja fa moltes dècades que un homenet petit, entranyable i de fortes conviccions enlluernava 
el món amb els sons del seu violoncel tot presentant-se com un ambaixador de la pau 
La interpretació que feia del “Cant dels ocells” ha esdevingut un símbol de pau i llibertat 
arreu del món. Escolta’l atentament en el video que tens a continuació i deixa’t emportar 
pels desigs de pau que hi ha dintre teu
https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg

https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_QDso1zaMREJcdtttI4kgpJbkc1eiLco5otyQ8xlQ4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg


ANNEX 1 

DENIP 
Les sigles DENIP signifiquen: Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Aquesta celebració  fou fundat 
l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal, i és una iniciativa d'Educació No-violenta i 
Pacificadora, difosa internacionalment. 
Es practica a escoles de tot el món, els dies 30 de gener i propers (aniversari de la mort de Mahatma 
Gandhi). Als països amb calendaris escolars propis de l'hemisferi sud, pot commemorar-se el 30 de 
març i dies immediats. 
El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el 
respecte als drets humans, la no-violència i la pau. El seu missatge bàsic diu: "Amor universal, No-
violència i Pau. L'Amor universal és millor que l'egoisme, la No-violència és millor que la violència i la 
Pau és millor que la guerra". 
Lanza del Vasto, deixeble directe del Mahatma Gandhi i fundador de la Comunitat de l'Arca, a una 
entrevista concedida a Sevilla (1976) va dir: "Sigui així a totes les vostres escoles. Establiu un dia 
dedicat a la No-violència".[3] 
L'any 1998 l'ONU va proclamar el Decenni per una Cultura de la Pau (2001-2010) El DENIP tenia ja 
36 anys de pràctica ininterrompuda a centres docents dels distints nivells de tot el món. 
No s'ha de confondre amb el Dia Internacional de la Pau molt posterior, establert l'any 2001 i que es 
celebra el 21 de setembre a iniciativa de les Nacions Unides 

 

ANNEX 2 

Significació de simbols de pau 

SIMBOLS DE LA PAU 
El colom blanc 
La identificació del colom com a símbol de la pau té ja els seus antecedents a la Grècia clàssica, on 
aquesta au es relacionava amb l'harmonia i amb l'amor, com ho evidencien els coloms sagrats que 
es mantenien en diferents temples dedicats a Afrodita. Més tard, diferents autors romans 
associaren per primer cop clarament la pau amb aquest animal. 

La tradició cristiana sintetitza el colom blanc i la branca d’olivera en un episodi de l'Antic 
Testament, el de l'arca de Noè. Segons el mite del diluvi universal, en què Déu decideix inundar la 
Terra com a càstig pel mal comportament dels homes, Noè sap que la inundació comença a 
remetre quan, a la segona vegada que deixa anar un colom, aquest torna amb una branca 
d'olivera al bec. El colom, per tant  simbolitza un estat d'harmonia i esperança lligada a la fidelitat 
a Déu  

En tot l'àmbit occidental de tradició grecoromana, la pau es representarà al llarg dels segles 
principalment com una dona amb una branca d'olivera a la mà i/o amb una corona al cap feta del 
mateix brancatge. Al segle XVIII fins i tot eventualment desapareix la dona, quedant la pau 
representada amb una branca d'olivera sense més.  

Tot i que l'associació de la pau amb un colom ja s'esmenta en textos medievals com els de sant 
Isidor, curiosament és al segle XIX, moment de la irrupció d'importants moviments feministes, 



quan deixa de dominar la personificació de la pau com una dona i comença a ser representada 
com un colom.  

No serà fins al segle XX, però, amb els coloms de Picasso, que l'associació s'afermarà. Primer, el 
1937, amb el Guernica, però definitivament el 1949, quan la litografia El colom de la pau per al 
cartell del Congrés Mundial de la Pau organitzat pel Partit Comunista dóna la volta al món. El 
símbol es consolidarà a partir d'aquell moment    Estret de la revista sapien 

 

El cercle  de Gerald Holtom 
El cercle amb quatre línies, que és internacionalment reconegut com a símbol de la pau, fou dissenyat 
inicialment el 21 de febrer de 1958 per Gerald Holtom per a un esdeveniment de protesta de la 
britànica CND (Campaign for Nuclear Disarmament, que en anglès vol dir campanya per al 
desarmament nuclear).  
Després fou adoptat a la dècada dels 60 pel moviment antiguerra, la contracultura i la cultura popular 
del moment. Després de la dècada dels 60 el símbol ja era internacionalment conegut i el feren servir 
els que protestaven contra la guerra de Vietnam. 

 


