Pensaments associats als arbres del Bosc de la Pau
1
Que la Pau sigui una actitud quotidiana. A l'escola, a casa, a la comunitat, i que no
quedi tot en una paraula grandiloqüent. (Anònim) La pau és molt senzilla / La pau només
és pensar una mica / La pau és no a la guerra / La pau és la única cosa que no tenim / Hi
ha nens, dones i homes que moren essent innocents / Vosaltres creieu que això és
normal???
2
Si un dia l'home no és mogut per l'afany de poder, l'odi i la revenja, només llavors
trobarà el camí de la pau. (Agnès Vendrell) Paz en el mundo, que no haya guerras, y más
ayuda a los desfavorecidos / Todos nos merecemos una oportunidad pero no todos la
tenemos, IGUALDAD. (Núria) - 2008
3
Pau és un tot. Equilibri, amor. És tu i l'altre. (Anònim) Arbre. On és el mar / amb la
lluna / que mai no es vegi borrosa? On és el riu sens aigua bruna / que la vista està fent
nosa? / On és el bosc sens una / Espurna que encén / la flama gens pietosa? / On és el
camp / sense ni una / engruna de la nostra pròpia / On són el mar, / el riu, el bosc / i el
camp on puguem / gaudir nosaltres? (Sílvia Prats) - 2008
4
L'arbre és font de vida i un record perquè mai més hi hagi guerres. (H. Jubany
Berga) PAU - què és? Tothom sempre busca la Pau, però què és? Quan s'ha d'aplicar?
On l'hem de buscar? La Pau s'ha de treballar dia a dia, moment a moment, no només el
30 de gener (dia mundial de la PAU). / Però com volem treballar-la, com volem ensenyarla si tot el que ens envolta està ple d'odi, rancúnies, guerres, etc. Només cal mirar al
vostre voltant: - la baralla al pati, - la baralla dels pares, - les guerres, - l'assetjament físic
o psíquic. / Només cal veure la televisió: - notícies = guerres i desgràcies. - Pel·lícules =
violència , - altres programes = insults i acusacions. / Fins que tot això no desaparegui,
fins que la llei no funcioni i les persones no tinguin seny, no hi haurà PAU. / Perquè hi hagi
pau un mateix ha de canviar i mica en mica canviarà el que ens envolta. (Mar Coll) - 2008
5
La Pau comença per un mateix. La Pau ha d'anar acompanyada per la justícia i
l'Amor. (Anna M. Palé) Una guerra siempre es injusta pero cuando luchan padre contra
hijo y hermanos contra hermanos lo es todavía más. Que nunca haya una guerra más en
memoria de los muertos y de los que sufrieron la Guerra Civil. Nunca más. (Jesús Monroy
Lucero) - 2008
6
La Pau comença per un mateix. La pau ens fa més humans. Cal reivindicar-la.
(Anna M. Palé) Respectar el medi ambient perquè no hi hagi guerra. (Arnau Ballester, 7
anys) - 2008
7
A Granollers treballem per canviar bombes per paraules, la violència pel diàleg, per
fer de la Solidaritat, la Cohesió i la Pau els arguments de la nova societat. (Josep Mayoral)
Que hi hagi més pau, ostres! (Anònim) - 2008
8
Todo por la paz / Siempre por la paz. (Anònim) Fes l'amor i no la guerra! / VISCA
LA PAU! / SÍ a la pau, NO a la guerra! (Anònim) - 2008
9
No hi ha camí per la Pau, la Pau és el camí. (Ghandi- Josep M. Vages) Que
s'acabin les guerres a tot el món. Que no fabriquin més armes de foc. (Joan) - 2008
10
"A la Natura no existeix l'anarquia. Tot és ordre. Tot és pau (...) / Les llavors, petites
en dimensió, però molt grans en concepció, van descabdellant-se fent néixer les noves
plantes (...) / Els brots endormiscats de tots els arbres van desplegant-se tímidament al
sol. (Del llibre: ""El Montseny i les seves quatre estacions"") (Antoni Jonch i Cuspinera)
Que bonic és viure i compartir-ho amb els altres. (Consol Areñas) - 2008"

11
La Pau és vida, fomenta-la. (Jordi Baulies) No més guerres estúpides ni polítics
hipòcrites. Més amor i pau, més respecte i bones idees, i el món serà millor. (Anònim) 2008
12

No hem de negar mai ni el diàleg ni l'acolliment a ningú. (Josep M. Martorell) - 2008

13

La Pau és el bé més preuat del que pot gaudir la humanitat. (Sr. Pi) - 2008

14
Treballarem per la pau aconseguint les igualtats dels pobles i de les oportunitats de
les persones. (Tuni Jordana) - 2008
15
No crec ni en la pau ni en la guerra. Són paraules. / Les enormes desigualtats
econòmiques i socials i el gran afany de poder d'uns països sobre els altres i d'unes
persones sobre les altres, ens porten a aquestes horribles guerres per després tenir pau,
però quina pau? / Treballar per la igualtat i pel respecte dels uns envers els altres és el
que ens pot portar a la vertadera PAU. (Tuni Jordana) - 2008
16

La pau no vol dir restar immòbil, sinó moure's amb equilibri. (Anònim) - 2008

17
El verd de les meves fulles dóna les gràcies a un granollerí que morí per la pau.
(Joan) - 2008
18

Si vols la pau, treballa per la justícia. (Josep M. Pagès) - 2008

19
Sota l'escuma de la memòria, / la bogeria de l'angoixa i de l'odi, / han deixat la seva
petjada. / Però jo no puc quedar-me amb el silenci, / perquè, ara, 70 anys després. / de
les cendres de la tragèdia, / n'ha brollat el ressò d'una veu llunyana i eterna / que clama:
PAU per sempre més! (Ramon Casanovas i Tresserras) - 2008
20

La PAU és la millor paraula del món. (David Marc, 9 anys) - 2008

21
¡Granollers per la PAU! Només és i serà possible en un clima de Justícia i
Germanor. ¡Felicitats! (Matilde) - 2008
22
Ni guerra ni foscor, / benvolguda pau. / La neu es fon, l'aigua puja. / Només queda
la paraula. (Anònim) - 2008
23

Inteligencia militar, contradicción de los términos. (Grouxo Marx)(Anònim) - 2008

24

Perquè la pau regni arreu del món i tothom sigui feliç. (Gerard N.R.) - 2008

25

Que els infants, els joves i els grans puguem viure en pau. (Neus) - 2008

26

La paraula pau és important. Tots la desitgem i amb ella som feliços. (Núria) - 2008

27

Que no hi hagi més guerra ni més pobresa al món. (Saray, 10 anys) - 2008

28
Volem que a tot el món hi hagi pau perquè la guerra no és gens agradable. PAU!
(Anna) - 2008
29
Siempre he repudiado la guerra y lucho porque haya paz en el mundo. / Luchemos
con nuestra aportación social para que haya paz en todo el mundo. (Anònim) - 2008
30
Respectem la pau que ens queda abans de que fugi del país... (Sònia B.P., 8
anys)* - 2008
31

La llibertat acaba on comença la de l'altre. (Kilakalimba) - 2008

32

Pau, Vida... Els nostres infants es mereixen un món en pau. (Anònim) - 2008

33

Que la gent sigui molt amable amb tothom. (Anònim) - 2008

34

La pau, no té preu. (Rosa) - 2008

35

Pau per a tots. (Anònim) - 2008

36

Pels granollerins morts en el bombardeig de 1938, plantem un arbre i sembrem la

PAU per sempre. (Marta i Montse) - 2008
37

Guerra no. Volem PAU!!! (Anònim) - 2008

38

Pau per tot el món. (Àngela) - 2008

39

Que la guerra s'acabi per sempre! (Oriol) - 2008

40
Una ciutat és educadora quan és capaç d'aprendre, i a Granollers hem après que
MAI MÉS volem un altre 31 de maig de 1938. / Granollers per la PAU! (Pietat) - 2008
41
Per un món sense guerres a on tothom tingui Pau. Que tothom faci amics i no
enemics. PAU! (Gemma) - 2008
42
La pau ha de ser un dret per a tothom! Viure en pau no ha de ser utopia! Lluitem
per la Pau! (Anònim) - 2008
43

Jo voldria tenir la clau de la pau. (Anònim) - 2008

44
La pau és molt important, però és impossible aconseguir-la amb les desigualtats
que hi ha (tant econòmiques com socials, etc.). (Xavi) - 2008
45
Això és la pau. M'agrada anar a la biblioteca i estar amb els meus amics i divertirme. (Mamadou) - 2008
46

Que hi hagi pau a tot el món. (Núria) - 2008

47
Detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo.
(Anònim) - 2008
48
La pau arribarà quan cada poble tingui la seva LLIBERTAT! Visca els pobles lliures i
visca la pau! (Anònim) - 2008
49

Pau per a tots! (Cristina i Cristina) - 2008

50
Porta el cor net d'amor i el teu esperit serà la millor llum que sempre escamparà la
PAU PER TOT ARREU. (Josep Bover i Blanch) - 2008
51
Visca la PAU! / La PAU fa la felicitat! Comencem la pau i acabem les guerres!
(Anònim) - 2008
52
Que la pau regni al món i per als malalts, els pobres i demés. Per tothom la pau.
Pau per tothom. (Anònim) - 2008
53

La paz para todo el mundo. NO a la violencia ni al terrorismo. (Anònim) - 2008

54

El colom de la pau. El somriure d'un nen no té preu! (Anònim) - 2008

55

Si no hi hagués pau res d'això que és el món ara no existiria. (Jaume) - 2008

56

Volem la pau i no volem la guerra. (Cristina) - 2008

57

Pau és fer amics. (Sergio) - 2008

58

No vull guerres al món. (Marc) - 2008

59

No quiero más guerras. (Paula) - 2008

60
Que haya paz en el mundo entero y que todas las personas nos llevemos bien.
(Adrian i Laura) - 2008
61
Ojalá construyamos un mundo nuevo donde la paz humanice más a las personas y
consigamos ser más solidarios los unos para con los otros. Paz y Bien. (Anònim) - 2008
62
Paz: una palabra muy deseada y alcanzada solo por unos pocos. Esperemos que
cada vez seamos más. (Mary) - 2008
63

Que no hi hagi més guerres ni violència i que estigui tot el mon amb molta PAU!

(Carla) - 2008
64
Que no hi hagi guerres, que tothom s'estimi, que visquem feliços i que la gent sigui
amable. (Imma G.) - 2008
65
La pau significa el final de la guerra i el començament d'un nou món millor.
(Anònim) - 2008
66

Que s'acabin les guerres. (Carlos) - 2008

67

La pau per tots. (Anònim) - 2008

68
Para los que escribimos cosas por la paz, que se cumpla. Dejemos a un lado las
rencillas y vivamos en paz para siempre, que ya es hora. (Anònim) - 2008
69

Jo vull: / Pau per a tothom, felicitat pels malalts i amor. PAU. (Anònim) - 2008

70

Sense la pau, la humanitat no pot progressar. (Alan) - 2008

71

Cultivar la pau és cosa de tots i per tots. (Josep Maria) - 2008

72
Que hi hagi pau a tot el món. VISCA LA PAU. / AMOR + PAU = FELICITAT (Mercè
R.) - 2008
73

Que sempre hi hagi pau per tots els pobles. (Cesc Traver) - 2008

74

Que tots estiguem en pau i que no hi hagi guerres. VISCA LA PAU. (Anònim) - 2008

75
Si lluitem per la pau, tots en sortirem guanyant. / Fes que no només tu gaudeixis de
la vida. Els altres també en tenen dret. / PAU!!! NO GUERRA. (Marta Aymerich) - 2008
76
Volem que hi hagi pau i que no es barallin els grans. (Eulàlia, Artur, Sílvia i Víctor) 2008
77

Sembra llavors de pau i recolliràs pau. (Anònim) - 2008

78

PAU PER TOTHOM. (Mònica) - 2008

79

Pau per tots. (Núria) - 2008

80

Les teves mans són coloms de la pau. / En les teves mans ho són. (Anònim) - 2008

81
La Pau és el que tots volem, i ho hem d'aconseguir entre tots per als nostres
descendents! (Cristina) - 2008
82

Deseo que haya paz en todo el mundo y amor. (Maria C.) - 2008

83

Demanem perdó cada vegada que fem mal a algú. PAU. (Anna) - 2008

84

Que tothom s'estimi. (Paula) - 2008

85

Llibertat per tothom! I PAU!!! (Lluís D.) - 2008

86
Quiero plantar tantos árboles como personas cayeron en las guerras, y por tantos
árboles y plantas desaparecidos en tantos incendios. Que la paz sea un hecho y no solo
una palabra. ¡¡¡Paz, paz y paz en todo el mundo!!! (Mari) - 2008
87

Voldria que tots els nens i nenes tinguin moltes joguines. (Anònim) - 2008

88
Perquè iniciatives com aquesta siguin cada dia més. / Moltes felicitats i per molts
anys! (Anònim) - 2008
89
Vull pau per tot el món. Pau pels pobres i pels rics. Pau per tot el món. (Núria) 2008
90

Que s'acabin totes les guerres del món i que hi hagi més pau. (Carles G.) - 2008

91
La pau ens uneix. Per la pau vivim. Fora qui no la respecti ni l'estimi. / Viure per la
pau. Fora la força i la violència. (Ingrid) - 2008

92
La pau no és una cosa que haguem de buscar. La pau s'ha de construir poc a poc i
tots junts! (Alexandra) - 2008
93

M'agradaria que existís l'ocell de la pau. (Maria) - 2008

94
Que no hi hagi guerres ni fam. Ens agraden les coses bones! Visca la Pau!
(Anònim) - 2008
95

Volem pau, si us plau.(Anònim) - 2008

96

La Pau és la solució. (David M.) - 2008

97

FELICITAT per a TOTHOM (Anònim) - 2008

98
Per no tenir un futur incert, no oblidem el passat. / Visca la Pau! (Mireia i Jordi) 2008
99
Que s'acabin totes les guerres del món i que no es barallin més i que juguin sense
barallar-se. (Júlia Aymerich) - 2008
100 Un colom va arribar i la pau ens va anunciar. El color blanc de la neu s'ha tornat
llana de la pau. Desitjo que en el món no hi hagi guerres i que la gent que no té diners
sigui feliç. (Laia Aymerich) - 2008
101

Que la Pau sigui una realitat sempre a tot el món!!! (Anònim) - 2008

102 La humildad frente al Universo y la maravilla de la creación nos haría ser mejores.
Eso significa respeto y, por lo tanto, PAZ. (Anònim) - 2008
103

No guerra, no violència, no terrorisme: PAU (Anònim) - 2008

104 La pau és la vida: / - si hi ha guerra la gent mor / - si hi ha baralles la gent mor / però si hi ha pau, la gent viu. (Anònim) - 2008
105

La Pau per tots i per sempre! (Aurea) - 2008

106

PAU (Andrea) - 2008

107

No vull que hi hagi guerra, vull la Pau. (Anònim) - 2008

108 Que acaben las guerras entre los países, que haya paz en el mundo, igualdad, y
no-racismo. (Elisabeth) - 2008
109

Que s'acabin totes les guerres del món. (Oriol) - 2008

110

Que en el món hi hagi pau i que ningú pateixi gana. (Aris) - 2008

111 Encara tinc un mal record dels abusos que es feien i de com mataven la gent a les
cunetes l'any 36. (Isidor Bellavista) - 2008
112

La vie est belle. / Respectons nus, / respectons la. (Anònim) - 2008

113

La PAU ens fa feliços a tots. (Laura) - 2008

114

Llibertat per tothom. (Andrea) - 2008

115

PAZ (Anònim) - 2008

116

PAU. Patrícia - 2008

117

Vull que hi hagi pau a tot el món. (Anònim) - 2008

118

Que la pau arribi a tot el món. (Anònim) - 2008

119

Que no hi hagi guerres. (Anònim) - 2008

120 Si sabem lluitar per matar-nos els uns als altres, no seria millor lluitat tots junts per
la PAU? Prenguem consciència del que som i del que volem ser en un futur pròxim.
VISCA LA PAU AL MÓN. (Anònim) - 2008

121

Que la pau abundi al món. (Anònim) - 2008

122

Que la pau no falti a ningú. (Anònim) - 2008

123

Que no hi hagi guerres en tot el món. (Anònim) - 2008

124 La pau és el millor regal que podem desitjar. Que tingueu molta pau!! (Anna
Aguilera) - 2008
125 La paz es para mí el mirarse a uno mismo antes de criticar lo que hace o dice el
vecino. (Ramona) - 2008
126 Todos podemos tener la Paz. Busquémosla todos los días, seguro que la
encontraremos. PAZ - AMOR - SOLIDARIDAD. (Víctor) - 2008
127

Mirem de ser més solidaris amb nosaltres mateixos. (Anònim) - 2008

128

Que no matin a la gent! (Anònim) - 2008

129

Que la fam i la guerra en el món s'acabin. / Visca la pau! (Anònim) - 2008

130 Perquè al món no hi hagi guerres ni violència entre les persones. (David Florentín
Ventura) - 2008
131 Espero que las nuevas generaciones no tengan que sufrir guerras, ni maltratos, ni
enfermedades y que la violencia de género se acabe. (Anònim, Cànoves) - 2008
132 Que los deseos de todos coincidan con las necesidades de todos y con la
posibilidades de todos. (Anònim) - 2008
133 La paz es como el amor, hay que trabajarlo y ganarlo cada día. (Nicolás Galindo) 2008
134

Pau per tothom al món. (Anònim) - 2008

135

La pau és una cosa bonica -bona- per tots. (Anònim) - 2008

136

Tolerància i respecte per tothom. Solidaritat i llibertat! (Anònim) - 2008

137

Em dic Pau i desitjo la Pau. (Pau) - 2008

138

Si tots treballem per la pau, el món serà millor. (Anònim) - 2008

139 Paz para todo el mundo y que los niños de los países pobres dejen de pasar
hambre. Que en vez de comprar armas se trabaje para hacer un mundo mejor. (Anònim) 2008
140 La paz y la felicidad la encuentras en el momento justo en que te desatas de la
vanidad. (Anònim) - 2008
141

Que la gent sigui molt amable. (Paula) - 2008

142 Nosaltres, les persones senzilles, fem fel que podem per la pau. Què fan els
governants d'arreu del món per la pau? (Anònim) - 2008
143 La pau arribarà tard o d'hora perquè encara queda esperança i bondat al cor humà.
(M.B.) - 2008
144 Si contribuïm a lluitar amb la pau interior que tots tenim, podem lluitar i contribuir
per fer possible la pau arreu del món. (Anònim) - 2008
145

La pau és el més important per a tothom. (Anònim) - 2008

146

Pau i llibertat per la terra i per tothom. (Enric) - 2008

147 Las palabras son muy bonitas, pero tenemos que actuar más y concienciarnos de
que sin paz no podemos vivir. (Roser) - 2008

148

"Una palabra tan corta -"Pau"- y tan necesaria para todos. Pau. (Anònim) - 2008"

149

Que s'acabin les guerres de tot el món. (Anònim) - 2008

150

Que hi hagi llibertat en el món. (Anònim) - 2008

151

La pau és bona pels humans i per tothom. (Anònim) - 2008

152

Demano que s'acabin les guerres. MUA (petó) (Núria) - 2008

153

Todos debemos vivir en Paz. (Anònim) - 2008

154

Escoltem primer, abans de parlar. (Anònim) - 2008

155 Que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la guerra. Antes
de recurrir a las armas está la palabra. (Mercedes) - 2008
156 Todos juntos podemos construir un mundo de paz. / Tots junts podem construir un
món de pau. (Anònim) - 2008
157

Fora tot tipus de violència. (Sergi) - 2008

158

No fer guerres i no robar. (Anònim) - 2008

159

Que hi hagi justícia i tot funcionarà més bé. (Estrella) - 2008

160 La llibertat és la PAU. Si no hi ha PAU en el món, no hi ha felicitat. La PAU és per
tothom! (Àngel G.G.) - 2008
161

Que no haya más violencia en el mundo. (Carmen, carrer Prat de la Riba) - 2008

162 Si de veritat volem la Pau, per nosaltres hem de començar, i els nostres egoismes
dominar. (Anònim) - 2008
163

La pau fa realitat tots els nostres desigs. (Marta) - 2008

164 Que l'esdeveniment del maig de 1938 sigui l'últim acte contra la nostra vila de
Granollers. (Anònim) - 2008
165 Comenzar la paz. La paz empieza con las personas que tenemos cerca. Seamos
tolerantes con los demás. Sé amable con tu vecino. (Ana) - 2008
166 Para que la derecha fascista recuerde que el corazón está a la izquierda y que la
sangre es roja. (Anònim) - 2008
167 Necessitem tranquil·litat, pau. Sense això no som persones. La pau és el millor que
hi ha, tot i que, per desgràcia, no n'hi ha. Pau. (Mar) - 2008
168

La Paz no es la ausencia de conflictos, sino la práctica de la justicia... (Juan) - 2008

169

Diàleg, serenor, tendresa, amor, justícia = PAU (Maria) - 2008

170

Que haya paz para todos. (Xavi) - 2008

171

Que podamos vivir tranquilos. (Víctor) - 2008

172

No a las guerras. (Boni) - 2008

173

Deseo Paz para todo el mundo. (Carme) - 2008

174

Desitjo la justícia i que hi hagi més pau en el món. (Anònim) - 2008

175 Que en este mundo haya más tranquilidad i alegría para todos los que en él
vivimos. (Anònim) - 2008
176

Amor Amor Amor = Pau Pau Pau. (Anònim) - 2008

177 La pau comença per l'interior de la persona. Cerquem tots la Pau i farem entre tots
un món de pau. (Tonet de Ca l'Esteve) - 2008

178

Perquè cap nen al món passi gana ni pateixi malalties. (Anònim) - 2008

179

Perquè hi hagi molts anys de pau. (Anònim) - 2008

180

Mayor respeto y tolerancia para todos. (Enrique) - 2008

181

Que la gent tingui més pau a dins seu per transmetre-la arreu del món. (Eva) - 2008

182 Pensem en els nens d'avui perquè puguin arribar a grans en pau. (J. Arenas) 2008
183

La Pau, font de vida. (Montse) - 2008

184

"La ""PAU"" és molt important perquè és feliç. (Ana Romero) - 2008"

185

Que la pau es barregi per tot el món. (Laura D.G.) - 2008

186 Voy a hablar de la paz internacional. Que pasa si el mundo está en guerra? La
respuesta es que nadie vive bien. Deseo lo mejor para todo el mundo y que vivamos sin
problemas para que estemos todos bien. Me gusta la tranquilidad. (Abderahim El
Mejdoubi) - 2008
187 "Quiero paz en Somalia porque ya ha habido muchas, muchas personas muertas.
Quiero la paz por "el bien" de África. (Moustapha Soll) - 2008"
188

No sabía que en la guerra había muerto tanta gente. (Nomor Tijan) - 2008

189 Primero de todo decir que debemos tenernos un respeto completo y dejarnos de
mentiras y engaños. También debemos dejar a un lado el racismo hacia los inmigrantes
porque todas las personas tienen derechos y esto es la PAZ total. (Amadoy Sillah) - 2008
190 La paz, NO la guerra: La guerra está muy mal para la vida de todo el mundo. La
guerra no entiende de niños ni mayores. La guerra no tiene nada de bueno. Avanza y
arrebata la vida a todo el mundo: la población de España, Senegal, Marruecos. Dejemos
la guerra. Sin la paz nada avanza. Todos los países que tienen guerra están mal. A mí me
gustaría que todo el mundo fuera como una sola persona, un solo cuerpo en el que todas
sus partes tuvieran que estar bien. Quiero la paz en todo el mundo. / Un amigo
AFRICANO, Gracias. (Ibrahima Diakhaby) - 2008
191 Me gustan España y Catalunya porque son países con mucha paz. Me gustan las
fiestas como las de Granollers. La guerra es muy mala, y hay muchos inmigrantes que
viven en España porque hay paz. No me gustan los países que están en guerra.
(Mouhamed Diassiguy) - 2008
192 El clavel de Clara está colgado de un clarinete. Yo soy de Guinea y quiero escribir
sobre la pasada guerra de España de 1936 a 1939. Esta guerra ya acabó y todo español
lleva la paz. Todo el mundo está contento. Soy de Guinea. Mi padre era pobre y mi madre
también, por esto marche de Guinea. También muchos amigos del Senegal vinieron a
España. Aquí somos felices. Gracias, muchas gracias. Me gusta Barcelona, Granollers y
sus gentes. (Fofana Sory) - 2008
193 Soy del Senegal. Muchas gracias a los españoles y también a las personas de
Granollers. Muchos inmigrantes vinieron a España porque aquí hay paz. Si un país no
tiene paz, no tiene nada. Por ejemplo, recuerdo las guerras de Guinea Bisau, Ruanda,
Kosovo y Bosnia, Somalia, Sudán, Colombia, Afganistán, Iraq, Palestina, Israel. Hambre,
enfermedades, paro. Sabemos cuantas personas murieron en las guerras. Niños, niñas,
mujeres embarazadas. Cristianos y musulmanes. Somos todos hermanos y hermanas, de
la misma madre y el mismo padre. Negros y blancos. Preocuparse por el futuro de los
niños y los nietos es lo más importante del mundo. Quiero que los cinco continentes del
mundo vivan en paz. Muchas personas dicen que el mundo está cambiando, pero yo creo
que no, porque el sol sale por el este y se pone por el oeste. Son los hombres y mujeres

los que cambian la vida. (Abdoulaye Seydi) - 2008
194 Soy de Dakr, un pueblo del Senegal. No me gusta la guerra, porque en las guerras
se mata a mucha gente y se pierden muchas cosas. (Mbaye Seck) - 2008
195 La paz es buena para un país. Sin paz no se puede vivir tranquilo, no se puede vivir
bien, no se puede comer a gusto, no se puede trabajar de forma normal, no se pueden
hacer muchas cosas. Mucha gente viene a España porque en su país no hay paz. La paz
es lo mejor del mundo. (Elhad Mbaye Diagne Ngom) - 2008
196 Cuando era niño, mi abuela me habló sobre la Segunda Guerra Mundial, que
empezó en 1939 y acabó en 1945. La guerra duró seis años, y la gente sufrió hambre, frío
y desesperación. Murió mucha gente y muchos animales. Se perdieron las cosechas y los
rebaños. Ahora veo en la televisión lo que está pasando en Irak, Palestina y Sudán, y el
número de personas que mueren en la guerra por abusos y agresiones. El hombre no
tiene derecho a hacer eso. / Yo hago un llamamiento a cada uno para que se unifique por
la paz en el mundo y diga no a la guerra. Que esto se convierta en realidad. (Mohamed
Hayy) - 2008
197 Que el soroll d'un avió ens faci alçar la vista tants sols per veure un estel de pau.
(Anònim) - 2008
198

Por la Enrica Roca, que luchó por la pau. (Anònim) - 2008

199

Justícia per aconseguir la pau. (Anònim) - 2008

200 No hi ha res més bonic que la PAU, perquè la PAU ens fa sentir alegres! (Maria
T.P.) - 2008
201

Pau per a tothom. (Anònim) - 2008

202 Amb solidaritat i comprensió arribarem a assolir un món just i en PAU!! (Anònim) 2008
203 Granollers, vila oberta a la PAU. / Que el plor i la por es converteixin en esperança i
alegria. (Anònim) - 2008
204

Pau per tothom. (Josep Maria) - 2008

205

En memòria de tots aquells que van lluitar per viure en PAU. (Anònim) - 2008

206

Viure en pau és un dret i un deure dels homes. (Anònim) - 2008

207 Que no vuelvan a producirse guerras y que los pueblos tomen ejemplo y luchen
para conseguir la PAZ. (Anònim) - 2008
208

Mai més cap guerra. (Anònim) - 2008

209

Que els nens no pateixin la guerra! (Anònim) - 2008

210 Perquè a aquells que fan diners fent armes per matar i els que fan de la droga la
seva vida els arribi la pau al cor i facin de l'amor la única guerra. (Glòria) - 2008
211

Que la pau sigui real arreu del món. (Anònim) - 2008

212 Per la pau que no hi ha. Una fam punyent que fa que el món estigui tant dividit.
Bombes que maten i homes que les fan. Qui ha de venir perquè la pau sigui una realitat?
(Glòria) - 2008
213 Que los aviones se perdieran en el mar era mi deseo. / ¿Alguien de Granollers
quería la contrario? (Anònim) - 2008
214 Per la Pau que no hi ha. / Per la sinceritat que no hi ha. / Per la fam que hi ha. /
Perquè el final sigui tot amor i pau. (Glòria) - 2008

215

No vull que hi hagi guerres! (Berta) - 2008

216

Víctima del bombardeig. / Per què és tant incomprensible la Pau? (Anònim) - 2008

217

Jo vull pau per tothom. (Anònim) - 2008

218

Que no torni mai més. (Joan) - 2008

219 Posem-nos les piles. Ara hem de concretar què volem i treballar per aconseguir-ho
tots junts. (Anònim) - 2008
220 Entiende el pasado, para comprender tu presente, para que tu futuro siempre sea
mejor. JUSTICIA, PAZ y SOLIDARIDAD. (Anònim) - 2008
221

Justícia per aconseguir la Pau. (Anònim) - 2008

222

Que tothom tingui la llum per il·luminar-se a ell i al món. (Josep M.) - 2008

223

Tots volem Pau! I jo també! (Anònim) - 2008

224 Que creixi la Pau igual que ho fan les plantes i els arbres de la Pau!! (Mireia M.R.) 2008

