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Activitats

Activitats: El DENIP ensorra murs
Enviada per xvalls2 el 31/Gen/2017 - 15:29

Avui sí que podem dir que al Mapa Catalunya, els centres escolars hem aconseguit fer passes per la
pau! Aquest matí hem celebrat el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (o el seu acrònim DENIP). L’alumnat
ha construït un mur de caixes de cartró, símbol dels nostres murs físics i ideològics; mentre la Maria Cases hi
posava la música acaronant el piano. Els conductors, Marc Sánches i Maria Closes, han explicat el sentit i la data
de la Diada; recordant-nos la figura de Mahatma Gandhi; del qual han proclamat que “La violència és la por als
ideals dels altres”. Seguidament la Marta Cárdenas ha llegit el manifest Volem acollir!; mentre dues alumnes de
1ESO pintaven amb esprai sobre el mur: PAU. Tot d'una, s’ha posat a sonar el piano en les mans virtuoses de
l’Andreu Mauri. Cloenda, al crit d’ensorrem el murs, les caixes s’han tombat impulsades per l’embranzida dels
assistents. / "Fugint de la guerra i la misèria. Cercant camins de pau" / Propostes de FundiPau per al Dia Escolar
de la Noviolència i la Pau

Aquesta Dia fou fundat l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal 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".
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