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Descripció de l’activitat 

 

La “Lluita adolescent per la PAU!” (LLAP) és una activitat solidària desenvolupada per tots els 

alumnes de Secundària. Estudien tres projectes solidaris durant el curs, en sessions de 

Tutoria, finalment n’escullen un i financien la seva execució. 

L’hem d’explicar contemplant dos aspectes: teòric i pràctic. 

Teòric: A començament de curs s’accepten diversos projectes solidaris plantejats per  entitats 

de caràcter benèfic.  

 

Exemples d’alguns projectes estudiats: 

 

• PUSE: Construcció d’una aula per a pàrvuls a la seva escola de Backombel (Senegal) 

• Tomando Conciencia: Construcció de vint pous i instal·lació de bombes manuals per a 

l’extracció d’aigua potable a Sophy (Cambodja) 

• ASPACE: Compra d’una guillotina i ordinador per al seu taller de manualitats a partir 

de paper reciclat, per al seu centre de persones en discapacitat cerebral a Badalona. 

• FundaciónTeodora: Subvenció de 400 visites a nens hospitalitzats al Valle Hebron 

• Fundació Esquerdes Badalona: Compra de material per adequar les aules a Artigas 

(barri de Badalona) on imparteixen classes de llengua castellana als immigrants.  

 

Els projectes són presentats pels mateixos alumnes, animats pels seus familiars, o bé per 

organitzacions que ens coneixen i volen participar. 

N’ escollim tres i, per estudiar-los, es divideixen totes les classes en sis grups. A cada grup se li 

assigna un projecte i ha de fer un treball d’investigació sobre el projecte i l’entitat que ha de 

dur-lo a terme. Per aconseguir la informació fan servir internet, la sol·liciten per correu 

electrònic, telèfon i rebem la visita de representants de les organitzacions. 

En una sessió de tutoria els alumnes han d’exposar i defensar el projecte assignat, procurant 

que aquest sigui escollit. 

Tots els alumnes de cada classe coneixen tots els projectes ja que han d’escoltar les 

exposicions dels companys. 

Una vegada tots els grups han fet la seva exposició, cada alumne vota un projecte dipositant 

el seu vot en unes urnes. Els delegats LLAP acompanyats per la Sra. Cobo faran el recompte 

de vots i determinaran quin projecte resulta guanyador.  
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Pràctic: Durant el curs, els alumnes elaboren amb una plastilina especial, unes rosetes que 

enganxen en una agulla i es poden lluir a la solapa. Les anomenem “Rosetes Solidàries”. N’hi 

ha de molts colors, els mateixos alumnes fan servir la seva imaginació i cada any aconseguim 

rosetes diferents. 

L’elaboració es du a terme durant l’hora d’esbarjo i els alumnes fan torns per accedir al taller, 

tenim “overbooking”. També en realitzem algun dia durant part d’alguna classe i hi dediquem 

tres sessions de Tutoria, una per trimestre. És menester que tots experimentin l’apartat 

pràctic. A l’escola de Primària organitzem tres taller durant el curs, de 5.00 a 6.00 de la 

tarda.Allà alumnes de Secundària ensenyen als companys de Primària a fer rosetes. Els petits 

venen acompanyats dels pares o mares. Aquests tallers tenen gran èxit. 

 

Necessitem al voltant de 4000 “Rosetes Solidàries”, que es vendran el dia 23 d’abril, diada de 

Sant Jordi. Amb els diners aconseguits es finançarà el projecte escollit. 

 

 

Punt de partida, justificació de les actuacions i objectius. 

 

Aquest exercici va començar l’any 2004, amb el terrible atemptat a Madrid. Els alumnes, 

desitjosos d’ajudar les víctimes van preparar 2000 rosetes que van vendre per un euro 

cadascuna i en tan sols dues hores van recaptar 2600 euros. 

 

Els professors vam comprendre que no podíem  perdre l’ oportunitat de demostrar als nostres 

alumnes la capacitat de que disposen per ajudar als altres i que les persones grans els 

escolten quan són capaços de transmetre la seva il·lusió. 

 

Des d’aleshores s’han complert diversos projectes solidaris: 

 

2005...Es van lliurar a Médicos sin Fronteras 3000 euros per a les víctimes del tsunami. 
 

2006...Fundació Vicente Ferrer va poder acabar una escola a Anantapur, anomenada “PAU 

Col·legi Badalonès”. Es van recaptar prop de 3500 euros. 
 

2007..Fundació Laia Mendoza, una fundació molt jove que van iniciar dos joves de Badalona: 

Laia Mendoza, i Lluís Compte, alumne de la nostra escola durant la seva infància, va poder 

organitzar amb els gairebé 4000 euros de la “Roseta Solidària”, les classes de reforç en el 

poblat de Bendanthangal, també a l’India. 
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2008...Por una Sonrisa en Àfrica va construir una aula per a pàrvuls a la seva escola de 

Backombel (Senegal). També es van aconseguir prop de 4000 euros. 
 

2009...Els nostres alumnes van complir dos projectes: 

*4000 euros a Tomando Conciencia per a construir pous d’aigua amb bombes d’extracció a 

Sophy Cambodja. Tenim un document gràfic on ens expliquen i mostren que s’han construït 

els pous i,  a més,  els van sobrar diners, de gran ajuda per a l’organització HVYO que ensenya 

anglès als nens i nenes de la zona. 

*3600 euros que es van lliurar a ASPACE  Badalona, entitat que acull persones amb paràlisi 

cerebral, per tal que poguessin adquirir una guillotina i material necessaripel taller de 

manualitats a partir de paper reciclat. 
 

2010...El dia 19 de maig, vam lliurar a la Fundació Theodora 4000 euros per finançar 400 

visites del Dr. Sonrisa a nens hospitalitzats a la Vall d’Hebron i va haver-hi també un segon 

premi: la Fundació Tècnica i Humanisme va rebre 1800 euros per participar en la compra d’un 

mamògraf que necessita la Dra. Antolín a l’hospital de C.D.H. Saint Martin de Porres, Yaundé, 

Camerún. La Dra. Antolín està convençuda que podrà salvar moltes vides amb aquest aparell. 

Ens va visitar per agrair-nos l’aportació i ens va impressionar la seva personalitat. Des 

d’aquest anys, l’escola ha continuat col.laborant amb la Fundació que, cada curs, ens envia 

metges per parlar sobre hàbits de vida saludables amb els nostres alumnes. 
 

2011...Malgrat ser un any difícil, ja que vam haver de celebrar Sant Jordi el dia 14 d’abril, 

donat  que el dia 23 queia en Dissabte Sant, i que el país estava patint una crisis econòmica, 

els nostres alumnes van esgotar les 3500 rosetes elaborades i van recaptar 4200 euros, que es 

van lliurar a Sonrisas de Bombay. Aquesta organització es va comprometre a dur a terme el 

projecte escollit: la construcció d’un “balwadi”, escolarització de trenta nens i nenes de la 

ciutat de Bombai, apartant-los dels carres. 
 

2012...Va tornar a guanyar Laia Foundation, els vam lliurar 5100 euros per a construir un altre 

centre de classes de reforç per a nens i nenes dàlits. 
 

2013..Van guanyar dos projectes presentats per Amics de la Gent Gran i Col·lectiu Lilith que 

es van repartir la recaptació de 5.600 euros. Des d’aquest any el Col·legi ha continuat 

col·laborant amb els Amics de la Gent Gran, visitant als avis de la residència Can Boschde 

Badalona,  el dia de Sant Jordi. 
 

2014..Va guanyar el projecte presentat per Gyan Putra, 5000 euros que van servir per 

comprar un autocar i portar els nens a escola en una zona de difícil accés a l’Índia.. 
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Projecte 2014-15 

 

Les ONG’s proposades van ser:  

 

- Escolas de Paz 

- Metges sense fronteres 

- Fundació Ànima 

 

Quan es van plantejar els projectes, la crisi de l’Ebola va fer que tots prenguéssim consciència 

de la necessitat de destinar els diners de la “LLAP” cap a països on aquesta malaltia havia fet 

estralls i és per això que va tornar  resultar guanyadora l’ONG Metges Sense Fronteres. 

D’altra banda davant l’emergència viscuda al Nepal, després del terratrèmol d’abril, vam 

decidir lliurar part dels diners a través de Metges Sense Fronteres que estaven treballant amb 

els damnificats de la zona en aquell moment. 

També Vam lliurar 500 euros a la Fundació Ànima i 500 euros a Escolas de Paz ja que ens va 

semblar que seria una llàstima no col.laborar-hi. 

 

 

Curs 2015-2016 
Vam repartir el premi de 4.500 euros a diverses ONG’s que ajuden als Refugiats.  

SAVE THE CHILDREN, PROACTIVA OPEN ARMS i CREU ROJA. 

 

Curs 2016-2017 
Es va repartir el premi entre 3 ONGs:  

       500 euros : Pallassos sense Fronteres   

       500 euros : Mans Unides 

    3.000 euros :Fundació Pequeño Deseo 
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Implicació de la comunitat educativa i de l’entorn del centre. 

Professorat. Els tutors, sobretot els de 1r i 2n curs, tenen un treball molt important ajudant 

els alumnes en la investigació, presentació i defensa del projecte que els ha correspost. La 

resta de professors també participen en activitats puntuals: elaboració de rosetes, folrat de 

guardioles, preparació de pancartes, control dels alumnes al carrer el dia de distribució de 

cartells i venda de “Rosetes Solidàries”, control del lliurament dels permisos paterns...  

 

Alumnat: Tots els alumnes de Secundària estudien els projectes seleccionats i voten per 

decidir quin s’ha de dur a terme. 

 

• Alumnes de 6è de Primària: Participen estudiant els projectes, fan el treball de 

recerca i l’expliquen als seus companys més petits. Aprenen a fer rosetes en els tres 

tallers que organitzem i, juntament amb els alumnes de 2n d’ESO, són testimoni de la 

donació del premi. 

 

• Alumnes de 1r d’ESO: Elaboren rosetes, preparen pancartes amb frases al·legòriques 

a la Lluita adolescent per la PAU!, per decorar les parets de l’escola. Venen “Rosetes 

Solidàries” davant de l’escola. Per aquesta activitat organitzem grups de quinze 

alumnes i cada grup surt a vendre’n durant 30 minuts. És impressionant l’entusiasme 

que mostren en aquesta activitat. 

 

• Alumnes de 2n d’ESO: Elaboren rosetes, folren guardioles necessàriespel dia de la 

venda, alguns van als centres d’Infantil i Primària a vendre “Rosetes Solidàries” el dia 

22 d’abril. Són testimonis de la donació del premi, que es du a terme una tarda del 

mes de maig , quan representants de la organització guanyadora venen a l’escola a 

recollir-lo. Juntament amb el xec amb l’import del premi, els lliurem una placa amb la 

paraula PAU escrita en trenta llengües diferents i demanem que la pengin en un lloc 

visible, ja que mitjançant aquesta placa volem manifestar el nostre desig de pau a tot 

el món. 

 

• Alumnes de 3r d’ESO: Elaboren rosetes, són responsables de la publicitat. Dissenyen 

un cartell i díptic  que imprimim i distribuïm per Badalona. El dia 18 o 19, els estudiants 

de 3r d’ESO surten a distribuir la publicitat pel centre de Badalona, els mateixos 

carrers on els alumnes de 4t d’ESO vendran les “Rosetes Solidàries” el dia 23. Són tres 

classes de 3r d’ESO, en total 90 alumnes. Les classes es divideixen en grups de cinc 

alumnes,  surten sis grups per classe. 
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Els alumnes saben que no poden penjar els cartells en qualsevol paret, han de 

sol·licitar permís als comerços, cafeteries, bancs, etc. que trobin.  

 

• Alumnes de 4t d’ESO: Elaboren rosetes i són els responsables de la venda de les 

“Rosetes Solidàries. Són tres classes, en total 90 alumnes. Les classes es divideixen en 

grup de cinc alumnes, en total surten sis grups per classe. 

Els alumnes surten de l’escola a les 9.00 h. i cada grup disposa d’una safata amb 120 

rosetes, una guardiola i 100 fullets explicatius. Venen les rosetes durant el matí i en 

acabar contesten un formulari sobre l’activitat. Saben que han de vendre les rosetes a 

un euro, però s’accepten donacions perquè és una activitat benèfica. 

També es responsabilitzen del control de la “Paradeta de Sant Jordi” a l’espai facilitat 

per l’Ajuntament dins de la Fira de Sant Jordi. 

 

• Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius. Fan rosetes, visiten les escoles d’Infantil i 

Primària per explicar la venda de les “Rosetes Solidàries” i darrerament els llibres 

publicats (treballs realitzats per alumnes de l’escola que publiquem per vendre’ls el dia 

de St. Jordi) 

També es responsabilitzen del control de la “Paradeta de Sant Jordi”a l’espai facilitat 

per l’Ajuntament dins de la Fira de Sant Jordi. 

 

AMPA: Finança el material necessari per a l’elaboració de les rosetes i la publicació de cartells 

i díptics. Està present en tots els actes públics que realitzem, manifestant els seu 

recolzament. El dia 23 col·labora amb els professors controlant l’activitat dels alumnes al 

carrer. 

 

Famílies: La participació de les famílies consisteix en la compra de “Rosetes Solidàries” cada 

any. Podrien guardar-les i els servirien durant uns quants anys, però el fet d’incrementar la 

venda any rere any ens indica que prefereixen adquirir-ne de noves per demostrar el seu 

recolzament. 

 

Personal no docent: Des d’administració, consergeria, personal de neteja; tots predisposats 

a facilitar el treball que suposa organitzar l’activitat “Lluita adolescent per la PAU!” sobretot 

quan s’acosta Sant Jordi. 

S’han d’enviar quantitat de correus electrònics, atendre moltes trucades, fotocopiar 

documents, netejar possibles gotes de pintura resultant de pintar les pancartes, penjar les 

pancartes, preparar taulells per vendre les rosetes. Segurament més activitats que en aquest 
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moment no recordem o que tal vegada fan sense que ens adonem. Sempre disposats a 

col·laborar amb la mateixa il·lusió que sentim els alumnes i professors duent a terme tasques 

que van més enllà de la seva responsabilitat. 

 

La Direcció, facilitant la difusió de la “Lluita adolescent per la PAU! 

 

• Com a òrgan de màxima autoritat del centre recolza l’activitat. Totes les activitat que 

duen a terme els estudiant en la seva “Lluita adolescent per la PAU!” són presentades 

per la professora impulsora a l’equip directiu per al seu estudi i aprovació o 

rectificació. 

• Autoritzant i finançant l’elaboració de pancartes, les fotocòpies que arriben a tots els 

alumnes de l’escola i els seus familiars. De cada circular hem de preparar 1500, encara 

que els darrers anys les hem anat  substituint per la comunicació digital. 

• Representant la nostra “lluita” davant d’organismes com: Ajuntament, Federació 

d’Empresaris, Departament d’Educació, Museu i centres culturals  

 per la PAU!” entenent el benefici que representa per als nostres alumnes. 

• Finança el material que necessitem per elaborar les “Rosetes Solidàries” 

• Finança els cartells i fullets que distribueixen els alumnes de 3r d’ESO, uns dies abans 

del 23 d’abril. 

• Participa en els tallers de l’escola de Primària 

 

Instàncies externes al centre: 

 

És costum dels nostres alumnes comunicar el projecte que volen dur a terme i el resultat de 

l’activitat a diverses personalitats del món polític, acadèmic i social. La “Lluita adolescent per 

la PAU!” ha tingut sempre bona acollida i cada any rebem cartes d’encoratjament i afecte que 

són molt útils per demostrar als adolescents la importància de la seva “lluita”.  

El document adjunt mostra la felicitació de la Presidenta del parlament de Catalunya, el 23 

d’abril del 2015: 
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Per acabar ,volem agrair als nostres alumnes la seva iniciativa, el seu esforç i la seva il·lusió. 

Fets que, durant els 11 anys de vida de la LLUITA ADOLESCENT PER LA PAU, ha mantingut  

viu l’esperit solidari a la nostra escola i que ha encomanat a tota la Comunitat Educativa del 

Col.legi Badalonès la responsabilitat que aquest projecte no s’aturi. 

 

Com a reconeixement a tots ells volem deixar una mostra dels eslògans  que han format part 

d’algunes de les campanyes de la LLAP: 

 

Nosaltres lluitem per la pau, per tant les nostres armes són roses. 

 

Tothom es mereix una oportunitat; no ens deixis sols! 

 

Amb roses, pau o amor farem un món millor! 

 

Una rosa, un somriure; un euro, una vida! 

 

Una roseta comprem per ajudar un nen innocent. 

 

Seguim lluitant per la PAU, res ens farà defallir! 

 

Sant Jordi també pot ser el dia dels ADOLESCENTS PER LA PAU! 


