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Discurs en motiu del lliurament dels Premis Caldes de Montbui a treballs de 
recerca de Batxillerat sobre Pacifisme, Ecologisme i Solidaritat, organitzat per 
Caldes Solidària 
 
La prosperitat del món occidental, i per tant del nostre país, no ens ha de fer oblidar 
mai que el món d’avui continua essent molt conflictiu (en aquests moments hi ha més 
de 30 conflictes bèlics oberts al món) i està ple de situacions d’injustícia i de pobresa. 
Algunes queden molt lluny però d’altres ens queden molt a prop, gairebé a tocar tenint 
en compte que les distàncies avui es poden vèncer molt fàcilment. 
 
Precisament perquè encara són massa presents al món d’avui, és del tot necessari 
mirar d’entendre les causes dels conflictes que generen horror i misèria. És per això 
que els premis dels quals avui hem fet lliurament són molt importants per generar la 
consciència necessària que ens porta a revoltar-nos contra un món excessivament 
desigual.  
 
Estem en un món cada cop més petit i és del tot essencial entendre la globalització, 
les forces que hi ha al darrere i els seus efectes, tant positius com negatius, sobre el 
desenvolupament econòmic, els desequilibris nord-sud, el quart món de les societats 
avançades, el medi ambient… La pròpia naturalesa dels conflictes està canviant. Les 
causes aparentment religioses i els mètodes terroristes van prenent espai a tipus de 
conflictes més clàssics, més del segle passat, basats en les reivindicacions territorials i 
les disputes entre els estats-nació. Per tot això és molt interessant que els joves es 
facin preguntes sobre aquestes qüestions. Com deia aquell, la millor manera 
d’aprendre és fent preguntes.  
 
Alguns dels conflictes actuals són molt més visibles que d’altres. Els mitjans de 
comunicació fan que centrem la mirada en dos o tres punts calents del planeta, 
oblidant-nos d’altres indrets. Avui en dia, quan pensem en la guerra ens venen al cap, 
la gran majoria de vegades, les imatges terribles dels atacs suïcides gairebé diaris a 
l’Iraq o, a menys escala, a l’Afganistan. O aquesta setmana, desgraciadament, al 
Yemen. 
 
Però hi ha altres conflictes que per desgràcia no capten l’atenció de la càmera i per 
tant, a ulls del món, és com si gairebé no existissin. Com el terrible genocidi de Darfur, 
que per sort i gràcies a la feina constant i altruista d’un grup d’intel·lectuals i artistes 
darrerament ha aconseguit entrar tímidament en l’opinió pública internacional. O bé el 
conflicte del Congo, que ha dessagnat aquest immens país del centre de l’Àfrica. 
Quanta gent sap que aquest conflicte, que ha costat més de 4 milions de vides, ha 
estat el més sagnant des de la segona guerra mundial? Això és així, ens ho diguin els 
diaris o no. 
 
En la qüestió dels conflictes armats, hi ha una cosa ben clara. Mai dos països 
democràtics s’han fet la guerra entre sí. És lògic doncs pensar que si mai aconseguim 
estendre la democràcia fins el darrer racó del planeta, ja haurem fet molt per eradicar 
la violència, com a mínim la violència entre països. Les condicions que permeten a les 
democràcies aflorar i consolidar-se són les mateixes que permeten eradicar la 
violència.  
 
Caldes Solidària va iniciar fa sis anys un projecte per fer-nos conscients de les 
situacions de no pau que es viuen al món amb o sense violència armada i per 
convertir-nos en ciutadans actius en aquest aspecte. El projecte és aquesta fórmula 



 

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

que motiva als més joves perquè parin atenció a realitats properes o llunyanes que 
atempten contra el benestar de les persones i de l’entorn.  
 
El toc d’atenció a favor de la cultura de la pau fet per Caldes Solidària ha anat prenent 
magnitud a mesura que joves de segon de batxillerat han proposat temes de recerca 
que són fruit de la reflexió i de l’observació de l’entorn. Un entorn que els interessa i 
que volen entendre. Tot plegat suposa una bona lliçó que ha de ser presa en 
consideració per la resta de la ciutadania i, per descomptat, per l’Ajuntament de la vila.  
 
Per això l’ONG calderina compta i continuarà comptant amb el nostre suport i el nostre 
agraïment en aquesta i en totes les iniciatives que prengui a favor de la cultura de la 
pau.     
 
L’agraïment el faig extensiu als joves i les joves que han dedicat els seus treballs de 
recerca a la Solidaritat, el Pacifisme i l’Ecologisme. I enguany fem un agraïment 
especial a l’Amaranta, la Clara i l’Alba per l’esforç que han fet, pels fruits que els 
seus estudis poden donar i per tot el que podrem aprendre llegint els seus treballs. És 
un plaer poder acabar aquest petit discurs fent menció d’unes persones que, sent molt 
joves, ja han fet una aportació personal a favor de la pau.  

 
 

Jordi Solé i Ferrando 
Alcalde 
 
Caldes de Montbui, 4 de juliol de 2007 


