
MIL GRUES PER LA PAU

El teu major desig es farà realitat, si construeixes mil grues de paper.

Sadako Sasaki tenia dos anys quan va caure la bomba a Hiroshima, ciutat on vivia. Ella no va morir, però, deu 

anys més tard (quan tenia 12 anys), com a conseqüència de les radiacions que va rebre, els metges li van 

diagnosticar leucèmia. Quan la petita Sadako estava a l'hospital ingressada per la malaltia, la seva amiga 

Chizucho li va explicar la llegenda de les 1.000 grues de paper. La història és que si vols alguna cosa amb molta 

força i construeixes 1.000 grues de paper (segons la tècnica japonesa anomenada origami), els déus et 

concediran aquest desig que tant anheles. 

Sadako es va fer el propòsit de curar-se de la terrible malaltia i per això es va posar a construir per si mateixa 

1.000 grues de paper. No ho va aconseguir perquè va morir abans de poder acabar-les. Va morir a l'octubre de 

1955 i només havia aconseguit plegar 644 grues de paper. Simbòlicament, els seus companys d’escola i amics van 

continuar la seva missió i van completar les mil grues, amb l'esperança que s'evitessin les guerres en el futur i 

s'aconseguís la pau entre tots els països del món. Tres anys més tard de la mort de Sadako, els nens de tota la 

ciutat d'Hiroshima li van erigir  una estàtua  amb una grua a la mà. L'estàtua està al Parc de la Pau d'Hiroshima.

Aci teniu un video d’animació (5’) http://www.youtube.com/watch?v=7HaZeUQQzrw

La ONGd Mestres que fan escola us proposa celebrar el Dia internacional de la pau i la no violència 

construint grues de paper amb el desig que acaben les desigualtats en el món i que tothom puga anar a escola. 

Aquesta ONG destina integrament els diners que rep a fer funcionar escoles al Congo.  A la web 

(www.mestresquefanescola.org) podeu veure les intervencions que estem realitzant i cartes d’agraïment que ens 

arriben des d’aquell país. 

La nostra proposta: 

• Usar aquesta història per celebrar el dia de la pau en la vostra escola. 

• Construir grues amb desitjos d’igualtat, justícia, pau,...

• Que les famílies facen aportacions simbòliques i voluntàries  (per exemple, 1 euro) per ajudar a que els 

xiquets del Congo puguen anar a escola

• Tot això ens ho envieu i nosaltres ho remetrem integrament a les escoles del Congo

ONG Mestres que fan escola. C/ Alcalde Fco Llorca, 20. 46780 Oliva. 

Compte per fer l’ingrés: 3159  0044  59  2145086829
Gràcies per la vostra col·laboració. 
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