
 

 

 

 

 

RELACIÓ 2019 

El Projecte  ”Living Peace”, promogut i sostingut  per AMU: Associació “Acció per un Món Unit”, per Teens4 

Unity i por New Humanity, ha arribat al vuitè any de vida. Aquest projecte d’educació per a la Pau, al final de 

l’any 2019 s’ha escampat i s’ha difós encara més en tot el món!!! 

S’han involucrat més de 1700 escoles i universitats i més d’un mil·lió d’infants i joves han participat en les 

activitats proposades.  

En el projecte participen 80 Organitzacions Internacionals, de les quals 30 treballen en sinergia per a crear 

noves iniciatives de Pau. “Living Peace” actúa com una plataforma: recull aquestes accions de Pau, les difòn i 

les presenta; però la base del projecte consta de tres “pilars”: la pràctica del  “Time Out”; tirar el “Dau de la 

Pau” i la  Metodologia del 6x1 - 6 passos per a un objectiu. 

Durant aquest any s’han realitzat diverses activitats a nivell local i Internacional:  

Viatges pel món 

Carlos Palma, coordinador general del projecte “Living Peace”, acompanyat per coordinadors nacionals i en 

diverses ocasions també per altres membres de l’equip que a l’AMU treballen per “Living Peace”, ha viatjat 

pel món per a presentar i reforçar el projecte mitjançant: 

Cursos de formació per escoles i organitzacions associades  a Itàlia, Portugal, Espanya, Egipte, Jordània, 

Suècia, Holanda, República Democràtica del Congo i Colòmbia. També ha fet diverses reunions a través de 

Skype, ja que no és possible viatjar en tots els Països on es requereix la presència del Projecte.  

Segueixen augmentant els congressos nacionals i internacionals culturals, socials i religiosos que desitgen 

que el Projecte “Living Peace” hi participi i es presenti a través de “Fòrum” 

       

        

 



  

 

El “Dau de la Pau” existeix en diverses versions i idiomes i s’utilitza com instrument pedagògic  a les 

escoles, universitats, parròquies, moviments, associacions, organitzacions i empreses.  

A l'Acadèmia UBUNTU, que involucra a centenars de joves universitaris a Portugal, el "Dau" està  inclòs en el 

programa educatiu. 

    

 En una clínica psiquiàtrica a Filadèlfia (EE. UU.) es va crear el “Dau terapèutic de la Pau”, del qual s'han fet 

vuit versions diferents, depenent del problema que cal tractar (depressió, addiccions, trastorns de conducta, 

etc.)  

  

 Aquest any ha augmentat el nombre de presons on s'utilitza el "Dau de la Pau”. A la presó de Lodi (Itàlia), 

els detinguts van fer una maqueta, "El Parc de la Pau", amb el "Dau de la Pau” al centre, que serà proposat a 

l'administració municipal que està planificant la reconstrucció de Parc Isola Carolina. 

 

 

 

 



Ara hi ha 37 "Daus de la Pau" gegants a Amèrica Llatina, Orient Mitjà i Europa. 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunt musical Gen Rosso 

Aquest any, el treball de sinergia entre el Projecte "Living Peace" i el Gen Rosso ha continuat. La pedagogia 

de "Living Peace" es va presentar a les escoles de Jordània que van participar en els workshops del Gen 

Rosso. 

      

 

 



 

Curs de formació internacional Educar per a educar - Edu x Edu   

Del 2 a el 6 de març es va realitzar un curs internacional de formació per a docents i educadors a Castel 

Gandolfo (Roma): Créixer junts en la relació educativa. En aquesta ocasió, el projecte "Living Peace" es va 

presentar en dos "Fòrum" titulats Educar per a la Pau: una proposta, en la qual van assistir activament unes 

60 persones de diferents països.  

  

A més, també es van fer dos tallers titulats: Projectes de Pau en acció: "Living Peace International".  

Cursa de relleus Mundial per la Pau - Run4Unity  

Run4Unity, promogut per "Teens4Unity", s'està enriquint gràcies a la contribució i la presència de moltes 

escoles que s'adhereixen a "Living Peace"; Run4Unity s'ha convertit en l "esdeveniment final anual conclusiu" 

del projecte i cada any participen més nois i noies. Les associacions i els moviments juvenils també estan 

involucrats. Aquest any, a la República Democràtica de Congo van participar aproximadament 10.000 nois i 

noies de 50 Escoles. 

  

    

Sinergia amb les Organitzacions Associades 

Després de diversos anys treballant junts amb algunes 

Organitzacions, ha estat possible col·laborar en major mesura 

per a la preparació d'esdeveniments, organitzant Exposicions 

Artístiques i presentant "Living Peace" a les escoles i a les 

universitats. Així va ser a Estocolm (Suècia), Kinshasa (RD de 

Congo), Medellín (Colòmbia) i ciutats d'Uruguay i Argentina. 

 

 



 

Congrés de Joves Líders  Ambaixadors de la Pau 

El Primer Congrés Internacional de Formació per a Joves Líders i Ambaixadors de la Pau, titulat Créixer com 

a constructors de Pau, es va celebrar al Centre Mariàpolis Luminosa a Las Matas, Madrid, de l'13 a l'15 de 

desembre. Aquest és l'esdeveniment internacional més important de l'any. Han estat tres dies de formació 

per als joves compromesos en la promoció de la Pau. El Congrés es va desenvolupar en tres línies 

temàtiques: la Pau dins meu, la Pau amb l'altre i la Pau amb el món. Van participar unes 200 persones de més 

de 30 països, d'Amèrica Llatina, Àfrica, Europa, Orient Mitjà  i Àsia.   

El Congrés és part del "Pla d'iniciatives globals - Pathways" proposat pel Moviment "Joves per un Món Unit", 
sobre els temes de Drets Humans, Pau, legalitat i justícia, i ha donat una contribució important a la vida dels 
participants , com hem pogut constatar a través de les seves impressions:   

• Els testimonis han estat molt importants i increïbles i no puc deixar d'esmentar el "Festival dels Pobles", on 
hem pogut aprendre sobre diferents tradicions i cultures i gràcies al qual he entès el “Do” que podem ser 
els uns per als altres, malgrat  les nostres diferències. Guilherme – Portugal.  

• A Madrid vaig entendre que totes les persones de tots els continents, tot i tenir diferent cultura, color de la 
pell i caràcter, comparteixen molts interessos, passions i idees de Pau. Vaig comprendre que he d’obrir el 
meu cor a tots, fins i tot a aquell que no m´’es simpàtic. Em vaig sentir en pau amb mi mateixa i amb els 
altres. Després d'aquesta experiència, vaig poder perdonar veritablement als que em van fer mal i vull 
seguir així en el futur. Silvia – Itàlia. 

•  (..) Vaig entendre que la Pau és una forma de vida. (...) En aquests dies de Congrés també vaig 
experimentar un moment important en la meva vida, perquè vaig ser nomenat "Ambaixador de la Pau". 
Sento que (...) és una cosa que va marcar un abans i un després en la meva manera de pensar, en la meva 
manera d'enfrontar les situacions, en la meva manera de viure. Crec que sempre he estat al servei dels 
altres i ara ho faré amb més energia, deixant de construir murs i construint ponts. Quan em senti sol en la 
construcció de la Pau, recordaré el Congrés, cada experiència, cada aprenentatge, cada persona que m'ha 
deixat una frase, un gest i sabré que molts de nosaltres vivim i treballem per la Pau i que units a través de 
"Living Peace" aconseguirem aquest impacte real per a desenvolupar aquesta "Cultura de Pau" que tant 
anhelem. Uriel - Argentina  

 

  

 

 

 

 



 

Xarxa de Coordinadors locals 

La importància de la feina feta pels coordinadors locals del projecte és cada vegada més evident. Els 

coordinadors han de donar suport a les diferents realitats en què s'insereixen i facilitar l'intercanvi entre ells i 

la secretaria central. Per això, sorgeix la necessitat de més formació en les seves tasques. Durant el Congrés a 

Madrid, per primera vegada, es van reunir vint coordinadors de diverses àrees geogràfiques, per compartir el 

compromís de coordinar les xarxes locals i gestionar de la millor manera possible el seu treball voluntari dins 

AMU - Associació "Acció per un Món Unit" . 

      

Joves Ambaixadors de la Pau  

Són gairebé 600 els "Joves Ambaixadors de la Pau", estan presents en molts països, i realitzen activitats en 

favor de la Pau, convertint-se en promotors i difusors de la cultura de la Pau en diferents àmbits: social, 

educatiu, universitari, religiós, esportiu i artístic. A Egipte, Argentina i Jordània es va iniciar un programa de 

formació centrat en els punts de “l'Art d'estimar” i sobre els pilars del Projecte "Living Peace International". 

Aquests joves pertanyen a la xarxa de "Living Peace" i han estat nomenats pel "Cercle Universal 

d'Ambaixadors de Pau", amb seu a Ginebra. 

       

 

“Living Peace” y  “Mas-mèdia” 

Articles, publicacions, entrevistes de ràdio i 

televisió van acompanyar moltes de les 

activitats realitzades per "Living Peace" en 

diversos països. 

       

   

 

 

 

 


