
 

 

Os grupos políticos con representación na Deputación da Coruña (Alternativa dos Veciños, 

BNG-Asembleas Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica, PSdeG-PSOE e Partido 

Popular) presentan a seguinte  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA ESCOLAR POLA NON 

VIOLENCIA E A PAZ 

 

O 30 de xaneiro de 1948 morría asasinado Mahatma Gandhi, heroico defensor da 

igualdade e da xustiza. Nese mesmo ano, Nacións Unidas aprobaba a Declaración 

Universal dos  Dereitos Humanos. 

Desde hai cando menos tres décadas, neste día, por iniciativa da Asemblea Xeral das 

Nacións Unidas, realízanse  diversas actividades nos centros escolares, promovidas por 

entidades da sociedade civil e en moitas ocasións con apoio institucional, a  favor da 

convivencia, da resolución pacífica de conflitos e da eliminación dos comportamentos que 

lesionan a vida en común entre as persoas dentro do ámbito educativo, como poden ser o 

acoso escolar, a discriminación ou a segregación, a violencia de xénero, a integración ou 

calquera outro comportamento violento, sexa ou non de índole física.  

Tal e como recolle na ONU a Declaración e  o Programa de Acción sobre unha Cultura en 

Paz, aprobada pola Asemblea Xeral o 6 de outubro de 1999, “a paz non é só a asusencia 

de conflitos senón que tamén require un proceso positivo, dinámico e participativo no cal se 

promova o diálogo e se solucionen os conflitos nun espírito de entendemento e 

cooperación mutuos”. 

Co ánimo de levar a cabo accións positivas de fomento da Cultura de Paz, reiterando 

compromisos e declaracións anteriores aprobadas por esta institución, a Deputación da 

Coruña promoverá a entrega, a partir do ano 2018, dun premio a través do cla recoñecerá 

as iniciativas ou experiencias de carácter escolar, educativo, social,empresarial ou cultural 

que promovan a resolución pacífica de conflitos, os dereitos humanos, a cultura de non 

violencia,a tolerancia, o entendemento, a concordia e a convivencia democrática dentro do 

ámbito territorial da provincia da Coruña. Este premio será entregado no marco temporal da 

conmemoración do Día Escolar pola Paz e Non violencia, o 30 de xaneiro de cada ano. 

A Deputación da Coruña reitera, así mesmo, o seu compromiso xa expresado cos 

principios fundacionais da ONU e da UNESCO, entre eles o que insta a construír os 

baluartes da Paz na mente das mulleres e dos homes. 



 

A Coruña, 27 de xaneiro  de 2017 

 

 

 

 

Julio Sacristán de Diego                                    Xosé Regueira Varela  

Portavoz do Grupo PSdG-PSOE                Portavoz do Grupo do BNG_ Asembleas Abertas                                         

 

 

 

 

 

Agustín Hernández  Fdez de Rojas                  Daniel Díaz Grandío 
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Manuel Dios Diz                                          Ángel García Seoane 

Portavoz Grupo Compostela Aberta               Portavoz do Grupo Alternativa dos Veciños               

 


