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BON
DIA

13-17 ANYS
APRENDRE A VIURE

Dimecres et vàrem presentar el projecte “La festa de la Pau”
Avui et proposem veure el video (6:37 min) i escoltar a cançó
Que tinguis un bon cap de setmana.

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
Aquests dies, en els BONS DIES, estem fent activitats que ens ajuden a 
reflexionar sobre situacions i fets que ens poden ajudar a viure en actituds de 
pau i no violència. El dijous d’aquesta  celebrarem la festa del DENIP, el Dia 
Escolar de la No violència I la Pau. Que aquesta diada faci créixer en 
nosaltres el compromís de ser al nostre voltant uns bons missatgers de PAU 
allunyant en tot moment qualsevol signe de violència.

Som somnis.
Avui et presentem un video finalista del concurs de curtmetratges Junior , 
animacions per la Pau.
Per nosaltres és un somni, però per molts nois i noies com vosaltres és una 
realitat.    Treballem per evitar-ho!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3W6EhRgM2S0&fea
ture=emb_logo

DENIP
Les escoles de tot el món celebren el DENIP amb 
diferents actes. Llegim els objectius d’aquests dia 
que trobareu a l’annex 3 i disfrutem de l’activitat 
amb tota la comunitat escolar.
Podem veure el vídeo de la imatge que varem fer 
l’any passat tots junts.

LA PAU ÉS EL CAMÍ. 

Et presentem un  projecte, La festa 
de la Pau i la opinió d’alguns dels 
artistes que hi han intervingut.
Trobaràs la informació a l’annex 2.

La Pau comença dins de cada un.

Aquesta frase del Dalai Lama ens introdueix a la setmana de la 
Pau.

Llegeix el text de l’annex i pensa quin és el teu grau de 
compromís per la pau interior.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-ISx80tGzgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3W6EhRgM2S0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3W6EhRgM2S0&feature=emb_logo
https://youtu.be/buVA1vTw50g


ANNEX 1 
La Pau comença dins de cada un. 
Dalai-Lama és el títol de l’autoritat suprema del Tibet i un dels títols religiosos més importants del 
budisme tibetà. 
L’actual Dalai-Lama és el catorze de la història i va rebre el Premi Nobel de la Pau l’any 19. 
 

La Pau comença dins de cada un. 
Està individualment en cada un de nosaltres. 
Quan posseïm pau interior, podem estar en pau amb el nostre entorn. 
Quan sentim amor i bondat cap als altres, això no solament fa que els altres se sentin estimats i 
protegits, sinó que ens ajuden també a nosaltres a desenvolupar pau i felicitat interior. 

                                                                                        Dalai-Lama – OSLO, Noruega, Desembre de 1989 

ANNEX 2 
La Festa de la PAU 
El projecte La festa de la pau neix amb el propòsit de difondre un missatge poderós entorn de la pau 
i la no-violència. 
El segell Tot Sona Records engega aquest projecte que consta de la realització d’un video, un conte i 
una cançó. 
Metges Sense Fronteres és la beneficiària de tots els ingressos digitals del vídeo i de la cançó, així 
com d’una part del conte imprès. L’objectiu del projecte és, doncs, doble: aportar beneficis a 
l’organització perquè pugui desenvolupar la seva tasca, i potenciar el missatge de la pau i la no-
violència amb una mirada esperançadora.  
  
Del projecte neix un nou enregistrament d’aquesta cançó, interpretat per reconeguts artistes de 
l’escena musical catalana, del qual es grava un making of. Els artistes que participen en 
l’enregistrament són Els Amics de les Arts, Àlex Martínez, Arnau Figueres, Arnau Tordera,  Dani 
Espasa, Dàmaris Gelabert, Elena Gadel, Ferran Conangla, Gemma Humet, In Crescendo, Manu Guix, 
Marta Roma, Natxo Tarrés, Olvido Lanza, Pau Figueres, Santi&Mariona Duet i la Coral de l’Escola 
Voramar.  
Us deixem l’opinió de quatre dels artistes que hi han intervingut.  
Què en diuen alguns dels artistes sobre el projecte de pau?: 
Natxo Tarrés 
La Pau la construïm i custodiem cada dia. La Pau neix en nosaltres i en la capacitat d’empatitzar amb 
qui no la té. Aquest és un dels nostres granets de sorra, des de la música, la cultura, per a tots els 
nens, també pel nen que portem dins els adults, un recordatori molt valuós. Un plaer treballar amb 
aquesta Gran Famiília de constructors de Pau. 
Manu Guix 
Que la música serveixi per ajudar als altres d’una manera tan directa és el que dona sentit a la 
nostra professió. Feliç de col.laborar en aquesta causa en benefici dels Metges sense fronteres. 
Arnau Tordera 
Poder ser part d’aquesta música feta amb tantes mans, tantes veus, tants cors immensos, ha estat 
un regal preciós. Un regal que ens demostra i ens ensenya que, en aquesta suma de diversitat i 
consciència col·lectiva, hi trobarem la màgia per abraçar-nos conjuntament a la pau. 
Alex Martínez 
Fer realitat aquest projecte ha estat un regal per a nosaltres. A Totsona creiem que la música és una 
eina poderosa per ajudar a fer del nostre món un món millor. Cal treballar de valent per erradicar 
les guerres, la violència i les injustícies que malauradament són la pitjor xacra de la humanitat. 
Aquest és el nostre gra de sorra. 
https://lafestadelapau.org/#amics 
 



 
ANNEX 3 

 
DENIP 

Els objectius del Dia Escolar de la No-violència i la Pau són: 

• Sensibilitzar que la pau és molt més que l'absència de guerres i baralles. 
• Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d'amor universal, de no-violència i de pau 

positiva, així com amb els procediments de reivindicació no-violenta dels drets 
humans. 

• Conèixer persones i/o grups que lluiten per la pau i la justícia al món. 
• Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les 

opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada. 
• Compartir una estona amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar la 

diada de la no-violència i la pau. 
 

 


