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Escola Sta. Eugènia: “La pau és l’ùnica forma d’estimar”
Escola Eiximenis: “Si llegir ens fa més lliures...una sola paraula és més forta que
milions de míssils.La lectura reneix en temps de Pau, no es necessiten bombes per
parlar. Els coets són per llançar-los a l'univers; i una frase a temps pot canviar el
món.”
Escola Migdia: “En nom de tots els nens i nenes de l'escola Migdia ens agradaria que
un dia com avui servís per a fer una realitat millor. Hem treballat una cançó de Tomàs
Gonzàlez que es diu SOMNIS D'INFANT. Perquè el nostre somni és un món sense
guerres, un món que sap viure en Pau. Un lloc on la gent es respecta i viu amb
harmonia tot i les diferències que existeixen. El món no ha de ser perfecte, només hem
de canviar alguns defectes... Enveja, agressivitat, ràbia, desigualtat, pobresa...
En resum: SI VOLS CANVIAR EL MÓN, COMENCEM NOSALTRES.”
Dr. Masmitjà: “Per nosaltres, la Pau comença en les petites accions de cada dia,
com: ajudar,compartir, estimar, escoltar, respectar, personar, dialogar, reflexionar,
essent tolerants i tenint empatia amb totes les altres persones. Treballarem perquè tot
això no només siguin paraules boniques, sinó fets que ajudin a canviar el món.”
Escola FEDAC St. Narcís: “La Pau és poder compartir amb els amics moments de
jocs, rialles, complicitat,... però també i molt important, els moments on els altres
necessiten ser escoltats, una mirada de comprensió, una rialla o paraula de suport,
ànims en els moments difícils, consolar quan un plora.”
Escola Maristes: "La Pau és saber veure les persones tal com són i no voler canviarles perquè s’assemblin a nosaltres. Tots tenim els mateixos drets, siguem com siguem,
i vinguem d'on vinguem, per poder viure en pau i que la gent no pateixi."
Escola Àgora: "Pels alumnes de l'escola Àgora de Girona, la Pau és respecte, amor,
llibertat... Creiem que hem de treballar-la a tot arreu, com a casa, a l'escola, al parc...
Ens agradaria que no hi hagués violència i tothom s'estimés molt!"
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