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Peace Boat 

El passat divendres 22 de setembre diversos grups d’estudiants de tota Catalunya vàrem tenir 
l’oportunitat d’assistir a una jornada al port de Barcelona organitzada per l’organització Peace 
Boat. Nosaltres, en representació de l’escola Betania-Patmos, vàrem ser un dels grups que va 
poder gaudir d’aquestes activitats.  

La activitat principal va ser una xerrada sobre el canvi climàtic i va tenir lloc al port de 
Barcelona, a bord del creuer Peace Boat. Peace Boat és una organització internacional no 
governamental i sense ànim de lucre amb seu a Japó que treballa per promoure la pau, els 
drets humans, el desenvolupament equitatiu i sostenible i el respecte pel medi ambient. Les 
seves principals activitats es duen a terme  a través d'un vaixell de passatgers que viatja pel 
món en viatges de pau (les activitats es fan a bord i als ports). La ruta que estan duent a terme 
en aquests moments porta com a passatgers un grup d’estudiants de diversos estats-illa que 
expliquen les conseqüències que estan vivint al seu país a causa del canvi climàtic. 

Varem començar la jornada amb algunes presentacions que introduïen els temes a tractar i un 
cafè amb pastes per acompanyar-ho. D’entre els discursos, ens van explicar coses sobre canvi 
climàtic, la ONG japonesa, la seva missió en aquesta expedició... De les parts més destacables 
va ser quan els 7 estudiants dels estats-illa van fer els seus discursos explicant les 
conseqüències que estan patint a les seves illes a causa del canvi climàtic. Va ser molt 
enriquidor per tots nosaltres i encara ho va ser més quan en acabar, varem tenir l’oportunitat 
de parlar directament amb ells i fer qualsevol tipus de pregunta. Finalment i per acabar aquest 
dia, ens van fer una visita guiada pel vaixell on varem poder veure totes les instal·lacions i 
sales. 

Va ser una experiència que sens dubte repetiríem en cas que tinguéssim la oportunitat, doncs 

no hi ha millor manera per donar-se compte de la gravetat del problema que sentint 

l’experiència d’aquells directament afectats en primera persona. Creiem sense cap mena de 

dubte, que aquesta és una activitat enriquidora per tothom i la considerem més que 

recomanable per qualsevol persona mínimament interessada per el canvi climàtic i els seus 

efectes. 

 


