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ACTIVITAT 4: “UN GEST PER LA PAU” 
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 “La qüestió no és si un altra món és possible;  
sinó que aquest és impossible” 

Raimon Panikkar 
 
Donant continuïtat a la priorització de col·lectius d’altres Plans d’EpD, la comunitat 
educativa continua sent un dels públics diana destacats. D’una banda, ens permet 
d’arribar de forma universal a infants i joves, treballant la prevenció i acompanyant 
altres estratègies d’educació en valors i , d’altra banda, ens permet donar suport al 
professorat quant a metodologia i continguts relacionats amb Cultura de Pau. A més, 
entenem l’educació en sentit ampli i, així, la majoria d’activitats s’han pogut adaptar a 
les demandes o oportunitats que sorgeixen en espais d’educació no formal o informal, 
on també hi ha molt bones condicions per a generar reflexió i proposta de bones 
pràctiques. 
 
Tot i així, la majoria d’activitats educatives continuen tenint lloc en els centres 
educatius. Al llarg del 2019 s’han realitzat activitats a diferents centres escolars de 
primària (Escola Puigberenguer, La Renaixença, L’Espill i Valldaura) i instituts de 
secundària (INS Lluís de Peguera, INS Guillem Catà, INS Pius i Font i Quer, INS Cal 
Gravat, INS Lacetània i La Salle Manresa i INS Cal Gravat) amb una participació de 
prop de 2.000 alumnes. Tots aquests centres habitualment ja han treballat i demandat 
les activitats en cursos anteriors.  
 
Les activitats realitzades en els diferents centres s’han dut a terme per part del 
personal de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, comptant en algunes 
ocasions amb col·laboracions externes (personal del Consell de Solidaritat Municipal 
de Manresa i persones alienes, especialitzades en temes concrets que formen part del 
nostre àmbit de treball).  
 
A part dels diferents centres educatius destacats hem dut a terme també activitats de 
sensibilització a altres llocs de la ciutat, com al Campi qui Jugui (espai infantil de 
Nadal), a la Ludoteca Ludugurus, a l’Espai Roig, a l’esplanada del Pont nou, a la Plaça 
Sant Domènech de Manresa, a dos moviments de lleure i a la mateixa Casa per la 
Solidaritat i la Pau Flors Sirera.  
 
Gran part de les activitats han estat tallers a l’aula, d’una durada aproximada entre una 
i dues hores, utilitzant metodologies participatives per tal d’incloure a l’alumnat en la 
reflexió dels temes treballats. Totes les activitats han estat ben acollides per part dels 
centres educatius, comptant amb la col·laboració i bona participació de l’alumnat que 
ha agraït especialment la línia dinàmica i interactiva de les activitats. 
 
Com a canal de difusió de les activitats, té un paper essencial el Catàleg d’activitats 
educatives que es promou des de la regidoria de Joventut i que permet al final de cada 
curs fer una proposta conjunta als diferents centres de la ciutat. Aquesta eina permet 
que els centres tinguin amb temps la informació i que no rebin “un bombardeig” de 
propostes durant tot el curs. També permet que la Casa Flors Sirera es pugui 
organitzar per poder donar una bona resposta a la demanda. Tot i així, la relació 
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directa amb el professorat del centre facilita que es puguin fer activitats addicionals no 
previstes a principi de curs i que poden enriquir els interessos de l’alumnat. 
 
De manera aleatòria, es fan cercles de valoració amb l’alumant al final de les activitats 
per poder tenir retorn i retroalimentar el planejament didàctic. També s’envien 
enquestes via email perquè el professorat pugui fer l’avaluació posterior i fer retorn a la 
Casa Flors Sirera. 
 
TALLERS DESENVOLUPATS I CONTINGUTS 
Tot seguit es detallen les activitats educatives realitzades durant aquest any 2019:  
 
És hora de fugir 

Aquesta activitat reflexiona sobre els 
conflictes armats i les conseqüències que se’n 
deriven comportant moviments de desplaçats 
interns i de refugiats. A partir d’una 
visualització inicial els alumnes s’imaginen 
que al seu país o bé hi ha hagut una 
catàstrofe natural o un conflicte armat i la 
realitat en la que viuen s’ha vist condicionada, 
decidint abandonar el país. En el viatge s’han 

d’imaginar què s’emportarien, i també com s’esperen que sigui i l’acollida que els 
espera en una nova societat. Mitjançant dibuixos fets per infants de diferents llocs del 
món afectats per conflictes armats s’ensenya com han abandonat els seus països, 
marxant a peu, en cotxe, en tren, en autobús, en animals... arribant a camps de 
desplaçats o refugiats. Després de la visualització dels dibuixos, es destaquen 
diferents contextos  (Catalunya, Colòmbia, República Democràtica del Congo, Síria, i 
Indonèsia) mitjançant diferents fotografies, i els alumnes en base a aquestes hauran 
de crear històries de moviments de població. L’activitat es va realitzar a l’INS Lluís de 
Peguera amb més d’un centenar d’alumnes.  
 
 
Jugar sense competir 

Aquest taller té l’objectiu de treballar el tema de   
l’abordatge positiu de conflictes i educació per la 
pau mitjançant la realització de diferents jocs per 
tal d’afavorir a la creació de grup, garantint un 
ambient de coneixement mutu, d’estima envers 
un mateix i els altres i de confiança i afirmació, 
jocs de comunicació i jocs cooperatius. El taller 
es va realitzar a l’escola Puigberenguer amb els 
alumnes de cinquè i sisè de primària amb més       

de 130 alumnes.  
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Un gest per la pau  
Més de 400 alumnes de 19 grups-classe dels 
instituts Guillem Catà, Lacetània, Lluís de 
Peguera, Pius Font i Quer i la Salle van 
participar d’aquesta activitat que va consistir en 
reflexionar, a partir de diferents dinàmiques 
participatives sobre conceptes com els 
conflictes, la seva naturalesa, la seva resolució 
positiva i creativa i reflexionant sobre la cultura 
de la pau i la violència. L’activitat, després del 
debat generat va finalitzar escrivint cites sobre 
el significat de la pau segons els alumnes. Es 
va realitzar una segona activitat al voltant del 
quadre del Gernika de Picasso amb la 
col·laboració de l’artista Txema Rico, proposant 
conèixer la simbologia de l’obra i recreant-la en 
3D en una obra escultòrica que va ser 
instal·lada a la plaça Sant Domènech el dia de 

la presentació on es van presenciar les diferents escoles a part de realitzar varis 
símbols de la pau entre els participants i parlaments al voltant del significat de la pau. 
L’obra ha seguit circulant per diferents espais de la ciutat.  
 
Aquesta activitat es va complementar amb una visita de tots els grups al teatre Els 
Carlins on es va presentar un documental fet amb estudiants de batxillerat sobre els 
fets i la memòria dels camps de concentració nazis, específicament el camp de 
Mauthausen. També es va compartir una presentació sobre les causes i la situació 
actual de les guerres i de les possibles accions en pro una cultura de la pau i sobre 
l’acollida de persones refugiades per la ciutadania i el jovent de Manresa.  
L’acte es va emmarcar per commemorar els 80 anys dels bombardeigs franquistes i el 
final de la Guerra Civil a Manresa, i en el marc del Dia Escolar de la Noviolencia i la 
Pau (DENIP 2019) que es celebra arreu del món el 30 de gener, aniversari de la mort 
de Mahatma Gandhi.  
 
Coltan: una guerra a les teves mans 

Més de 200 alumnes de l’IES Guillem Catà, 
Lluís de Peguera i de Cal Gravat han 
participat en el joc de rol de dues hores de 
durada sobre el tema del coltan com a 
generador de conflictes armats a l’Àfrica 
dels Grans Llacs i sobre l’ús responsable 
de les noves tecnologies i del nostre 
impacte com a consumidors en la 

construcció d’un món millor. El grup classe es dividirà en grups, posant-se al lloc d’un 
dels diferents actors que intervenen en el conflicte (Nacions Unides, Exèrcit, guerrilla, 
població civil, miners, etc.). Després d’una primera ronda d’argumentacions, és el torn 
de rèplica de cada un dels grups. Finalment, cada alumne deixa d’actuar des del seu 
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rol i es fa una reflexió final sobre quin paper podem jugar nosaltres des de la nostra 
posició de consumidors de noves tecnologies. 
 
Viu un dia a Jerusalem.  

50 alumnes de l’escola La Salle varen 
participar en aquest joc de taula de 
simulació que permet als participants, 
prenent el rol de diversos personatges, 
coneguin els conflictes i la situació 
geopolítica existent al territori de palestina 
i Israel, així com les situacions d’injustícia, 
indefensió i tensió. Aquesta situació 
d’experimentació de la situació a 

Palestina, a través del joc, permet després de  la partida, tenir diversos elements per a 
la reflexió crítica entorn a la situació de Palestina, i també entorn les causes i 
conseqüències del conflicte actual per tal de promoure accions encaminades a la seva 
resolució i promoure la cultura de pau.  
 
Amb la tassa pel mànec  

Prop de 200 alumnes de l’IES Lluís de 
Peguera, la Salle i Lacetània van participar 
d’aquesta activitat en la que es projecta el 
documental participatiu “Amb la tassa pel 
mànec”, elaborat a càrrec de diverses 
entitats de la ciutat de Manresa per a donar 
a conèixer el procés d’elaboració d’un 

producte d’ús tant quotidià com és el cafè. En el documental intervenen persones 
d’origen divers, com ara Colòmbia i Camerun, que expliquen quines són les condicions 
de treball a les plantacions convencionals de cafè (on es paga un preu indigne i on no 
es garanteix unes condicions de vida adequades) i qui es beneficia d’aquest sistema 
injust d’explotació del cafè. També es donen a conèixer els beneficis del cafè de 
comerç just i com a través de les nostres compres podem afavorir un sistema de 
comerç injust o un altre basat en la democràcia, la solidaritat i la justícia. Després del 
documental es fa un col·loqui sobre les idees exposades.  
 
La roba que portes 
L’activitat vol reflexionar sobre el tema del tèxtil, de la roba que portem i de la 
importància del consum responsable (individual, social, econòmic i ambiental) i del 
poder que tenim com a consumidors i consumidores per transformar el món. L’activitat 
inclou diferents propostes per tal d’educar en valors mitjançant diferents dinàmiques 
individuals i grupals, així com la visualització d’imatges i d’un fragment audiovisual 
sobre el tema. Alumnes de tercer i quart d’ESO de l’IES lluís de Peguera i del Pius i 
Font i Quer són els qui van participar de l’activitat.  
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Taller de còmic: apropar-se al Sud 
Taller que es va realitzar amb alumnes de l’IES Guillem Catà que consisteix en 
elaborar una tira de còmic per part de l’alumnat per aprofundir en la comprensió de la 
problemàtica de la desigualtat mundial, alhora que aprenen els elements bàsics del 
llenguatge del còmic. El taller també dóna a conèixer els factors que incideixen en la 
desigualtat Nord-Sud i les seves conseqüències (pobresa, dependència i vulneració de 
drets humans) d’una manera entenedora i que els motivi a l’acció. 
 
Mines contra Mines 

Aquesta activitat va estar organitzada per 
l’Ajuntament i per la fundació Pax i el Rotary Club 
de Manresa-Bages amb la col·laboració de l’artista 
sahrauí Mohamed Mouloud Yeslem amb la 
participació de l’escola la Salle amb prop d’un 
centenar d’alumnes de 2n d’ESO. Tant l’artista 
com la fundació varen fer una introducció al voltant 
de la problemàtica de les Mines Antipersones 

mitjançant la visualització d’imatges dels projectes que Rotary duu a terme a Colòmbia 
i l’artista al Sàhara. A posteriori, amb la col·laboració del CAE (formació i serveis 
socioculturals) els alumnes van realitzar diferents dinàmiques vivencials per treballar la 
problemàtica de les mines antipersona, posant-se a la pell de persones que viuen en 
països minats, on el risc conviu amb la vida quotidiana i la lluita per la supervivència.  
 
Explica’m  

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre 
els drets dels infants de diferents països del 
món. S’han escrit cartes on els infants, en la 
seva pròpia veu, expliquen com viuen als 
seus països i es van llegint mentre es 
visualitzen imatges relacionades. A 
posteriori es reflexiona sobre com viuen 
aquests infants i es van fent paral·lelismes 
amb la vida quotidiana dels propis alumnes 
prenent consciència de que no tots tenim ni 
els mateixos recursos ni les mateixes 
oportunitats en l’accés en l’educació, 
cultura, sanitat...  

Una xocolata bona en tots els sentits 

L’activitat reflexiona sobre les característiques dels productes del comerç just en 
general i de la xocolata en particular, analitzant els beneficis d’aquest tipus de comerç i 
emmarcant les injustícies del comerç convencional (explotació laboral, utilització de 
pesticides, contaminació del medi ambient). Per treballar aquestes diferències 
s’utilitzen dues lones en les que han de buscar les 7 diferències d’un comerç just i 
convencional Mitjançant la visualització d’un powerpoint l’activitat es centra en el 
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cacau, ensenyant com és l’arbre, en quin clima creix, els fruits, i el procés fins que 
arriba a convertir-se en la xocolata. També es fa un tast de xocolata del comerç just.  

 

Camins de pau  

L’activitat, adreçada a primària i secundària i adaptada segons les edats comença amb 
una dinàmica vivencial on els infants i adolescents s’han de posicionar en un costat de 
l’aula o en l’altra segons si estan d’acord o en desacord davant de diferents frases 
relacionades amb els conflictes, la pau, la violència... debatent amb ells els motius pels 
quals s’han posicionat en un costat o en l’altra i permetent que es recol·loquin si ho 
creuen convenient. Es realitza també un joc cooperatiu on per grups hauran de 
resoldre una missió cooperant entre ells i elles. També es reflexiona a posteriori de 
com ho han resolt. Es reflexiona també al voltant del què significa la pau i la violència 
per acabar amb una activitat plàstica on han de deixar la seva petjada o impremta per 
la pau en el món que viuen. L’activitat, pels grups de secundària s’ha complementat 
animant als alumnes a que facin fotografies sobre la pau o la violència. Totes les 
obres, plàstiques i fotogràfiques seran exposades a posteriori a l’escola d’Art de 
Manresa i al Museu Comarcal, a partir del gener del 2020 en una mostra que inclourà 
també d’altres exposicions (Rostres del Mediterrani. Escola d’Art de Manresa  

 

Visita a l’exposició: infants de la guerra i jo de gran vull ser fotògraf  

Mitjançant les exposicions "Els 
nens de la guerra", de Arxiu 
Nacional de Catalunya, i "Quan 
sigui gran vull ser fotògraf", 
elaborat per @unicef i 
@grisart_escola Internacional de 
Fotografia Barcelona vàrem 
visitar-les amb els nois i noies de 
l'Institut Lluis De Peguera a la 
Casa Lluvià. A través d'aquestes 
exposicions varem reflexionar 

sobre l'impacte dels conflictes en la vida dels infants i posar-nos a la pell d'aquells que 
han d'abandonar casa seva com a conseqüència de la guerra. Es va realitzar també 
una dinàmica on els alumnes, distribuïts en diferents grups representaven un nucli 
familiar i posant-nos en la situació hipotètica de que a casa nostra ha esclatat un 
conflicte armat havien de decidir quins membres de la família marxarien, quins es 
quedarien i quines serien les 10 coses imprescindibles ens emportaríem per 
emprendre un viatge a un altra país buscant refugi.  
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Consum conscient del Nadal:  

Aquesta activitat comença amb una visualització 
sobre com es viu el Nadal a diferents llocs del 
món. Tot seguit es demana a l’alumnat que 
imaginin tres coses que volen que els hi passi 
aquest Nadal. A posteriori es comenten. Després 
es va dialogant amb els alumnes mitjançant un 
powerpoint sobre què és el Nadal, com es 
relaciona respecte el consum, per reflexionar 
sobre el consumisme i si és o no necessari 
consumir per obtenir la felicitat. A part es 
demana als participants que proposin un llistat 
de regals immaterials o que construirien 

mitjançant la reutilització i reciclatge de 
diferents materials. 

 

Destaquem pel treball conjunt amb 19 grups- classe diferents l’activitat un Gest 
per la Pau 

 

Commemoració del 30 de gener, dia internacional de la NoViolència. 
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No oblidem les víctimes innocents dels conflictes del s. XX. Fem memòria 

de la desmemòria. Reescrivim la història  per justícia i per prevenir 

tant patiment. 

No oblidem les víctimes innocents dels conflictes actuals.  Fem denúncia 

dels interessos i motius ocults que ocasionen guerres i desequilibri. 

No oblidem la capacitat humana de resoldre els conflictes amb 

harmonia i bondat. Reivindiquem aquest llegat per a les generacions del 

present i del futur. 

 

 

 

Obra  creada amb la 
participació d’alumnat de 19 

grups-classe dels Ins Guillem 
Catà, Lacetània, Lluís de 

Peguera, Pius Font i Quer i La 
Salle i coordinada per l’artista 

Txema Rico. 
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Aquesta recreació del Guernica,  símbol de la tragèdia que va suposar la Guerra Civil, 
és un testimoni de la sensibilitat i compromís de joves i educadors de la nostra ciutat 
per a la construcció de societats educadores i pacífiques. Un gent per la Pau està 
impulsat per les regidories d’Ensenyament, Cultura i Cooperació i forma part dels actes 
de commemoració dels 80 anys dels bombardeigs franquistes i el final de la Guerra 
Civil a Manresa 

L’obra es va exposar a la Pça Sant Domènec, espai cèntric de la ciutat, durant 10 dies 
i després es va iniciar una exposició itinerant per a diferents espais de la ciutat, 
incloent els INS participants. Per a enriquir la mostra itinerant es van elaborar roll-up 
explicatius de tot el procés i del motiu de la realització d’aquesta escultura col·lectiva.  
LLOC DATES 

Museu comarcal 8 d’abril al 29 de maig 

La Salle 29 de maig a 21 juny 

Ajuntament (vestíbul plaça major) 21 juny a 14 d’agost  

Teatre Kursaal  30 setembre a 9 d’octubre 

INS Guillem Catà 9 a 31 octubre 

INS Lluís de Peguera 31 d’octubre a 2 de desembre   

INS Pius Font i Quer 2 al 23 de desembre   

QUADRE RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

Taller Centre educatiu Assistència 

De gener a juny 2019 (curs 2018-19)  

És l’hora de fugir, amb alumnes de 2n d’ESO IES Lluís de Peguera 111 

Juguem sense competir 
Escola Puigberenguer 
La Salle  

136 
86 

Un gest per la pau 
(TALLERS PER GRUP CLASSE: 1 sessió de 
prevenció de conflictes + 1 sessió Art i Pau) 

IES Lluís de Peguera 
IES Pius i Font i Quer 
IES Guillem Catà 
IES Lacetània 
La Salle 

 
65 
99 
46 
49 
83 

Actuem per la pau  (activitat conjunta i de 
tancament d’un Gest per la Pau) 

Alumnes dels instituts 
mencionats 

400 

Coltan, una guerra a les teves mans, amb 4t 
d’ESO 

IES Guillem Catà 
IES Lluís de Peguera 
IES Cal Gravat  

43 
70 
85 

Viu un dia a Jerusalem La Salle  50 
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Amb la tassa pel mànec 
IES Lacetània  
IES Lluís de Peguera 
La Salle  

77 
84 
62 

La roba que portes  
IES Pius i Font i Quer  
Lluís de Peguera  

48 
15 

Taller de còmic, apropar-se al sud IES Guillem Catà  100 

Mines contra mines  La Salle  90 

D’octubre a desembre (curs 2019-20)  

Explica’m Escola la Renaixença 50 

Una xocolata bona en tots els sentits  Escola La Renaixença  25 

Juguem sense competir  Escola La Renaixença  25 

Camins de Pau  
Escola Valldaura 
Escola La Renaixença 
IES Lluís de Peguera  

27 
28 
86 

Visita guiada exposició Infants de la guerra i Jo 
de gran vull ser fotògraf  IES Lluís de Peguera  112 

Consum conscient  Escola La Joviat 
Escola l’Espill  

50 
50 

Abolició de la pena de mort Escola La Salle 
INS Peguera 

70 

TOTAL  1.980 

Altres activitats d’educació no formal  
Difusió Comerç Just al Campi qui Jugui 
Taller les diferències del comerç just 

El Congost, equipament de 
Manresa  

120 

Tast de Cafè Manresa  
Ludoteca Ludugurus 
(inauguració nou espai) 

50 

 
Què és això del comerç just?  

Ludoteca Ludugurus (grup 
de grans)  

14 

Ho expliquem a les famílies.: el comerç just i el 
Cafè Manresa. A càrrec del grup de grans de la 
Ludoteca 

Ludoteca Ludugurus  16 

Què és la Cooperació? I el dret a refugi? Escoltes Cavall Bernat 19 

Què és la interculturalitat? 
Visita a l’Assoc. Cultural Islàmica 

Escoltes Cardenal Lluch 20 

Què és la Cooperació?  Escoltes Cardenal Lluch 18 

Taller per conèixer el Comerç Just i Cafè 
Manresa 

Ecoviure 45 

Taller per conèixer el Comerç Just i Cafè 
Manresa 

Fira Santa Llúcia 60 

Taller de regals conscients Fira Santa Llúcia 55 

Pintada de mural al Barri La Balconada Pla comunitari i La Culla 16 

TOTAL 423 

 


