
UNA	COMUNITAT	FLOTANT	PER	LA	PAU	
Un	equip	de	joves	emprenedors	s’endinsen	en	una	aventura	per	promoure	la	pau,	el	

desenvolupament	just	i	sostenible	i	el	respecte	pel	medi	ambient.	
	

L’augment	 de	 la	 temperatura	 com	 a	
conseqüència	 del	 canvi	 climàtic	 que	
pateix	 el	 nostre	 planeta	 està	 tenint	 un	
impacte	 gegant	 en	 determinats	
ecosistemes	 i	 moltes	 illes	 de	 la	 Terra.	
Com	a	important	tema	que	es	tracta,	el	22	
de	 setembre	 va	 arribar	 al	 port	 de	
Barcelona	 Peace	 Boat,	 una	 organització	
no	governamental	 i	no	 lucrativa	d’àmbit	
internacional	que	desenvolupa	 les	 seves	
activitats	 principals	 mitjançant	 la	
organització	 de	 viatges	 educatius	 per	 la	
pau	 a	 bord	 d’un	 vaixell	 de	 passatgers.	
Entre	els	passatgers,	s’hi	troben	diversos	

joves	representants	dels	principals	països	actuals	que	estan	patint	les	conseqüències	del	canvi	
climàtic,	com	per	exemple	les	Illes	Marshall,	Illes	Seychelles,	Illes	Fiji,	les	Maldives,	entre	d’altres.	
	
Els	alumnes	de	segon	de	batxillerat	que	cursen	biologia	 i	ciències	de	 la	 terra	van	assistir	a	 la	
trobada	al	port	de	Barcelona,	on	van	poder	conèixer	els	objectius	i	reptes	internacionals	que	té	
Peace	Boat	en	aquesta	etapa	del	seu	programa	pel	que	fa	als	problemes	i	solucions	relacionats	
amb	 el	 canvi	 climàtic.	 Amb	 aquests	 mítings,	 la	 organització	 pretén	 compartir	 alternatives	
innovadores	 que	 estimulin	 a	 la	 població	 a	 entendre	 com	 els	 problemes	 globals	 afecten	 les	
comunitats	 locals	 i	 lluitar	contra	la	problemàtica	global,	 ja	que	un	cop	s’entengui	 i	assumeixi,	
serà	 possible	 començar	 a	 pensar	 des	 d’un	 punt	 de	 vista	 universal	 i	 no	 local	 i	 comunitari,	
fomentant	 la	participació	de	tothom	per	obtenir	un	canvi	positiu	que	repercuteixi	en	tots	els	
nivells.		
	
Als	 ports	 de	 les	 diferents	 ciutats,	 Peace	 Boat	 convida	 als	 participants	 a	 experimentar	
directament	la	vida	quotidiana	del	vaixell	i	a	conèixer	què	fan	les	comunitats	per	millorar	la	seva	
qualitat	de	vida.		
Durant	 els	 darrers,	 anys	 la	 organització	 s’ha	 estat	
centrant	en	el	llançament	d’un	nou	projecte:	construir	
l’Ecoship,	 el	 creuer	 més	 ecològic	 del	 món,	 amb	 la	
col·laboració	de	 l’empresa	 finlandesa	Arctech	Helsinki	
Shipyard.	El	director	i	fundador	de	Peace	Boat,	Yoshioka	
Tatsuya,	 i	 el	 director	 general	 d’Arctech,	 van	 anunciar	
l’acord	 en	 la	 passada	 fira	 marítima	 d’Escandinàvia.	
Peace	Boat	ha	 tingut	el	plaer	d’anunciar:	 “es	 tractarà	
del	 creuer	 més	 innovador	 i	 respectuós	 amb	 el	 medi	
ambient	de	tots	els	temps,	i	servirà	com	un	laboratori	flotant	que	contribuirà	a	la	investigació	
sobre	l’oceà,	el	clima	i	les	tecnologies	ecològiques”.			
	

Violeta	Aguirre	Piera	
05-10-2017 
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DESAPAREIXERAN PAÏSOS SENCERS 

EN UN PARELL D’ANYS PER LA 

NOSTRA CULPA!  

EL CANVI CLIMÀTIC FA CASI IRREVERSIBLE LA 
DESPARACIÓ DE ILLES COM LES MALDIVES I FIJI. 
 

   El divendres 22 de setembre hi va haver 
una reunió de la ONG ‘Peace Boat’ a 
Barcelona, amb la presència de joves 
representants de Petits Estats Insulars en 
Desenvolupament (SIDS en anglès). 
Aquests joves tenien la intenció de 
promoure l’acció mediambiental, alertar 
sobre el que està passant i donar més 
visibilitat a la pròxima reunió de canvi 
climàtic de les Nacions Unides  ‘COP 23’. 
 
Els joves eren representants de Fiji, les 
Illes Marshall, Kiribati, Maldives, 
Seychelles, Trinidad y Tobago y finalment 
Belize. Es va escollir Peace Boat per rebre 
a aquestes persones ja que Peace Boat 
col·labora amb la Convenció de les 
Nacions Unides del canvi climàtic. 
 
En aquesta promoció d’acció climàtica es 
van parlar sobre coses molt interessants 
però sobre tot de coses esgarrifoses. Vam 
veure que les conseqüències del canvi 
climàtic que s’escoltaven per la televisió fa 
uns anys, ja és una realitat.  
 
Els representants ens van explicar que a 
les seves illes es veuen les conseqüències 
del canvi climàtic, per si algú pensava que 
encara quedava temps o si era tot una 
fal·làcia inclús. Als països rics o més 
desenvolupats no es veuen les 
conseqüències, per això molta gent encara 
no fa res per canviar la situació en la que 
estem. 
 
Va sorprendre molt a la gent que a algunes 
illes el procés ja era irreversibles per molt 
canvis que féssim ara. Ens van dir i ens  
 

van avisar que si no volem que passi el 
mateix a ciutats importants hem de fer 
alguna cosa al respecte. 
 
Cada representant ens va explicar la 
situació del seu país que va deixar sorprès 
a molts dels estudiants que van venir de 
diferents escoles. 

 
Un alumne deia: “Ja sabia que les coses 
estaven greus, però avui m’he adonat de 
que la cosa esta pitjor del que la gent 
pensa i hem de fer alguna cosa al 
respecte.” 
 
   En conclusió, podem dir que la gent no 
s’esperava escoltar el que es va dir al 
vaixell de Peace Boat i molt menys els 
aproximadament 150 estudiants que hi 
havia. “És important dir que les nostres 
accions tenen greus conseqüències pel 
medi ambient i que són una realitat, no 
podem actuar com si no ens afecta. La 
terra no és només nostre, també pertany a 
les futures generacions, deixem de ser tan 
egoistes i fem alguna cosa al respecte!” va 
dir un representant. 

 



  

 PEACE BOAT   
El gran viaje del barco de la paz en colaboración con la ONG de origen Japonés 
al fin llega a Barcelona para dar a conocer los problemas respecto al medio 
ambiente. 

 

viernes 22 de septiembre      Jorge Salvador 
 

 
Kya Lal (Fiji); Selina Leem (Islas Marshall); Matea Nauto (Kiribati); Ashwa Faheem (Maldivas); 
Shafira 

Charlette (Seychelles); La Tisha Parkinson (Trinidad y Tobago); y Zana Kristen Wade 

(Belice). 

 

Peace boat, también llamado el barco de la paz, ha salido desde la ciudad 

de Japón el pasado 13 de agosto. Tiene como objetivo visitar 19 puertos, no 

solo dando a conocer los muchos problemas que existen respecto al medio 

ambiente sino que además, queriendo promover los derechos humanos 

además de la paz en el mundo. 
 

Asistimos a una actividad del programa internacional de jóvenes 

embajadores para los océanos y el cambio climático. En esta charla 

tuvimos la presencia de estudiantes, los cuales representaban a sus 

respectivos estados insulares. La razón por la que daban esta presentación 

era la situación problemática en la que se encuentran sus pequeños estados 

insulares debido a los efectos que causan los problemas del medio 

ambiente. Muchos de ellos manifestaban que aunque ya era tarde para que 

su país se salvara, podríamos cambiar el futuro de muchos otros que están 

en una situación menos problemática. Estos representantes procedían de 

islas del océano pacifico, indico y el caribe. Ellos, además de poder dar 

ese testimonio, tuvieron la oportunidad de conocer a el Sr. Josep Rull, 

consejero de Territorio y Sostenibilidad la Generalitat de Catalunya. 
 

Las islas en las que viven, sufren un gran problema causado por los 

efectos del cambio climático: el nivel del mar aumenta y se están 

hundiendo. Todo esto es debido a la subida del nivel del océano por culpa 

del deshielo. Nos manifestaron que en unas décadas desaparecerán sin 

ninguna vuelta atrás.  

 



Una de las muchas frases que me impactaron en este programa al que 

asistimos fue la mencionada por la representante de las islas maldivas 

“Cada vez que llueve, nos queda menos tierra donde vivir”. Este es uno de 

los muchos testimonios que pudimos vivir en esta visita el Peace Boat. Al 

compartir esta experiencia con otros jóvenes, concienciaron sobre este 

problema,  causado por los propios humanos, y anunciaron que tenemos 

que empezar a colaborar desde hoy mismo, para intentar frenar la 

desaparición de otros países que aún se pueden salvar. 

La experiencia me hizo llegar a la conclusión de que nosotros, los jóvenes, 

somos el futuro y el planeta depende de nuestras acciones. Si no actuamos 

ahora, sufriremos de los errores que cometimos nosotros mismos en un 

pasado. 
 

Después de esta parada en el puerto de Barcelona, darán a conocer su 

experiencia en los puertos europeos de Lisboa, Burdeos, Londres, 

Edimburgo y Reykiavik durante un periodo de unas tres semanas. 
 

Además nos explicaron el proyecto 

de un crucero que utilizaba energía 

solar para navegar que estaba en 

construcción, para mejorar y evitar 

más daños al medio ambiente. Este es 

el llamado Ecoship, un proyecto que 

se empezara a utilizar en 2020. 
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Peace Boat - Per què es fa el 'Meatless Monday' en una ECO-escola? 
 
 

El 'Meatless Monday' és a dir, un dilluns sense carn, és un concepte que s'ha introduït no fa 

molts anys a la nostra escola per una raó principal i molt important. L’escola Oak House 

School es considera una ECO-escola. Sent una ECO-escola, és a dir, una escola que es 

preocupa de l’àmbit ecològic, hi ha diverses activitats que es realitzen en aquesta escola i no 

en cap altre, com per exemple el concepte de ‘Meatless Monday’s’ però això, com es pot 

considerar un fet ecològic? 
 

 

Per començar, s’ha de destacar que 

seguir una dieta sense carn té molts 

beneficis per la salut, per exemple, 

reduir malalties cardíaques i malalties 

cròniques; minimitzar la crueltat cap 

als animals, reduir el consum  

d’energia,  a més de poder 

“beneficiar” el medi ambient,  fet  que  

explica  aquest concepte ‘ecològic’. 

 
 

 
A banda d’evitar aliments plens d’hormones injectades i antibiòtics necessaris per la 

producció animal, realitzant el ‘Meatless Monday’ es redueix l'ús d’aigua, un factor essencial 

per a la vida dels éssers vius. Cal destacar que per poder produir 500 grams de vedella es 

necessiten aproximadament 1850 galons d'aigua; en canvi per poder produir 500 grams de 

verdures, només són necessàries 39 galons d'aigua. Aquest és un fet imprescindible de 

mencionar, ja que l'aigua representa un 70% del nostre planeta, un líquid evidentment 

essencial. És inevitable mencionar la fam que existeix als països del tercer món. Si s’utilitzés 

la quantitat de gra que es necessita per engreixar vaques i porcs per al consum humà, es 

podria reduir en gran mesura la fam al món. A més d'això, cal dir que l'emissió de gasos 

tòxics com el diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), i òxid nitrós (N2O) augmenten molt 

més en la producció de carns com vedella que quan es produeixen verdures. És a dir, portant 

una dieta sense carn almenys un dia a la setmana, es pot incidir una mica en la situació de 

l’escalfament global. 
 

 

Aquest escalfament està infligint dany de maneres devastadores. Està augmentant el nivell 

de l’aigua del mar, causant inundacions i amb el temps, desaparicions d’illes com les Illes 

Marshall, les Maldives i moltes més, illes on viuen grans poblacions d’humans com nosaltres. 

Evitant aliments com la vedella, i seguir una dieta vegetariana almenys un dia a la setmana a 

l’escola, és a dir, introduir el concepte de ‘Meatless Monday’, permetrà viure en una terra 

sana i habitable durant més anys. 


