En el marc dels projectes de Servei Comunitari dels Instituts Vallvera i Salvador Sunyer, hem
celebrat la Diada de la Pau (DENIP) a nivell de Salt i de forma compartida.
Aquesta Diada escolar internacional que s'ha anat celebrant ja des de fa una colla d'anys cada 30
de gener promou els valors de la pau, de la resolució pacífica dels conflictes, de la justícia, ...
Enguany, a Salt, l’hem centrat en la reflexió i les activitats a l’entorn de la problemàtica dels
refugiats del món, com a conseqüència de la falta de Pau. El lema ha estat:

“No hi ha Pau quan has de deixar casa teva: construïm
la Pau”
A l’espai El Canal de Salt ens hem trobat tres-cents escolars de la població (des de nens de
primària fins a joves d’ESO i programes de formació) en un acte per sensibilitzar sobre els efectes
de la guerra a Síria. A partir d’una idea d’alumnes d’ESO de l’institut Salvador Sunyer, amb la
col·laboració dels de l’Institut Vallvera, l’escola Pia i l’Associació Solidària amb el Poble Siri, nens
d’una desena d’escoles s’han trobat per escoltar contes destinats a fer-los pensar i reflexionar
sobre la guerra de Síria.
Els més grans han participat a la festa a El Canal amb les seves actuacions musicals i teatrals. Els
més petits han portat, cadascun, un envàs de bric que simbolitza un maó. Escola rere escola, en
el tram final de la celebració, han baixat per col·locar els seus maons i ajudar a construir així la
“ciutat de la pau” a l’escenari. Hem acabat l’acte cantant tots junts la cançó Un sol món. En
acabat, hem gaudit d’un tast de coques que ha aportat l’Ajuntament.
La idea va sorgir arran d’un treball sobre la guerra de Síria realitzat amb uns quants alumnes de
l’institut Salvador Sunyer. Van decidir endegar alguna acció per ajudar la població siriana, ja siguin
refugiats o no. Per fer-ho, es van posar en contacte amb l’Associació Solidària amb el Poble Siri
de Salt i vam acordar col·laborar en un projecte anomenat Basket of hope.
A través d’aquest projecte es recullen diners per comprar material escolar per als nens que encara
estan a dins del país. Les guardioles són de moment al Salvador Sunyer, però ja se n’han ofert als
altres centres per si volen col·laborar en la recollida.

