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Connecta la llum! 

Els noms i els significats de la pau

“La pau és un concepte que ens remet a un ideal universalment anhelat, 
però que es percep de manera molt diferent segons el moment històric, el 
context sociopolític, la cultura, la religió i, també, l’experiència vital. Durant 
segles s’ha associat la pau amb la simple absència de guerra o violència 
directa, i se n’ha limitat l’abast i el valor. És el que es coneix com a pau 
negativa. En contraposició, s’ha anat construint el concepte de pau positiva, 
un concepte dinàmic que porta a prendre consciència dels conflictes i a 
resoldre’ls de manera no violenta, a construir un món just on no només 
no hi hagi violència directa sinó que es tendeixi a eliminar les violències 
estructurals i culturals. No hi ha pau plena i positiva mentre hi hagi 
discriminació, desigualtat, pobresa, marginació i injustícia.

La pau es construeix. La pau és un procés. La pau és una barreja d’imaginaris 
i anhels, situacions i reptes a superar, experiències, valors i projectes de 
vida, de societat i de país. La pau té noms i significats diferents. I és la suma 
de tots la que ens permet avançar.”1

La Pau també és un dret a l’accés de tothom als recursos tecnològics 
que permeten el desenvolupament humà i, alhora, de fer-ho de manera 
harmònica amb el medi ambient. L’anomenat desenvolupament sostenible.

Des d’aquesta perspectiva, la Unesco ha nomenat l’any 2015 Any 
Internacional de la Llum pel Desenvolupament.

Segons la Unesco, les tecnologies basades en la llum (fotònica) poden 
ajudar a protegir el planeta i permetre la millora de la qualitat de vida. Són, 
doncs, les seves prioritats per a aquest any:

• Incentivar la ciència, la tecnologia i la innovació per a l’eradicació de 
la pobresa i la potenciació de la cultura de la pau i la no violència.

• Involucrar el món científic en l’ús sostenible dels recursos naturals, 
les energies renovables i l’eficiència energètica.

• Aprofitar la tecnologia i el disseny contra l’escalfament climàtic i per a 
la reducció de la contaminació lumínica.

Connecta la llum! 



Connecta la llum! 

Aquell petit gest d’encendre un flama a Betlem es transforma en milers 
de llums que arriben a indrets molt distants per connectar-nos-hi a tots i 
totes. Per connectar-nos amb tota la gent que pateix penúries per culpa 
de les guerres i ens demana que actuem i que els acollim a casa nostra, per 
connectar-nos amb altres cultures i veure que tots i totes podem aprendre 
molt els uns dels altres, per connectar-nos amb la natura i ser persones 
respectuoses amb ella... Perquè connectar és unir-se, i ens unim en la pau 
perquè la seva llum porti esperança al món.

1 Text escrit pel president de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), 
Rafael Grasa, en ocasió del projecte “Càpsules de pau”.
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Recurs 1   Cançó   

BRILLA!
The Pepper Pots (Versió de La Marató 2011  
Sunny - Bobby Hebb)
https://www.youtube.com/
watch?v=3KUShXdnB1E

Brilla! I és que ahir plovia al meu teulat.
Brilla! Sé que el teu somriure em va curar.
Se n’ha anat la foscor, tot s’ha tornat claror.
Brilla tan fort que no sé com dir-ho.
I estic convençut que és per tu.

Brilla! Gràcies per l’aroma i tanta llum.
Brilla! Gràcies per l’amor que tu m’has dut.
I em vols donar tot el que tens.
I em sento fort i sóc valent.
I estic convençut que és per tu.

Brilla! Gràcies per mostrar-me la veritat.
Brilla! Gràcies pel regal del teu costat.
La vida m’ha canviat totalment.
Vam prendre’ns les mans des d’aquell moment.
I estic convençut que és per tu.

Brilla! Gràcies per tants somriures que m’has fet.
Brilla! Brilla amb tanta gràcia el teu reflex.
Ets l’espurna del foc que ara em crema per dins,
i el més dolç i complet desig.
Estic convençut que és per tu.

Brilla! I és que ahir plovia al meu teulat.
Brilla! Sé que el teu somriure em va curar.
Se n’ha anat la foscor, tot s’ha tornat claror.
Brilla tan fort que no sé com dir-ho.
I estic convençut que és per tu.
Que és per tu! (x6)

En el nostre dia de cada dia, a l’escola, a casa, al 
cau, en les activitats extraescolars, al parc...vivim 
diversos moments que són molt importants per 
a nosaltres. Pensem, per exemple, en el cau. 

Amb el cau marxem d’excursió, de campaments, 
convivim amb amics i amigues, amb els nostres 
monitors/es, riem, a vegades plorem, ballem, 
cantem, caminem, descobrim coses que no 
havíem vist o fet mai… I aquests moments són 
tan importants per a nosaltres que estem segurs 
que sempre els recordarem!

Ara pensa en alguns d’aquests moments que han 
fet encendre una bombeta al teu cor. Aquests 
records de cau, que tu i les persones amb les 
quals els has compartit sempre recordareu!

Castors / Llúdrigues (6-7 anys)

Unitat C/LL

Connecta la llum!

Recurs 2   Dinàmica 
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Proposta

Podeu escriure aquest moment en una bombeta com 
la del dibuix i fer un mural per decorar la sala o també 
el podeu fer servir com a ofrena en alguna celebració.

Algunes indicacions:

• Es pot projectar la imatge i deixar la sala a les fosques 
per centrar la mirada. També es pot imprimir en 
gran format per facilitar l’atenció de l’infant.

• Es recomana crear un clima de silenci per 
afavorir la interioritat.

• Cal convidar tothom a poder participar de 
les reflexions que sorgeixen.

• Es llegirà el text a poc a poc i de manera 
entenedora per poder comprendre millor el 
sentit i deixar pas a la imaginació.

CONTEMPLA!

Observa bé, per separat, les dues imatges. 
Dedica-hi el teu temps, fixa’t bé en allò que et 
volen transmetre i intenta posar-hi paraules.

• Quines paraules et venen al cap quan mires 
cada imatge?

• Quins sentiments o emocions et transmet 
cada imatge?

• Amb quina imatge et sens més còmode?

Pensa ara, en quins moments del teu dia a dia 
a l’escola, al cau i amb la família pots relacionar 
amb cada imatge?

La calidesa del foc, la immediatesa de la 
bombeta, la naturalesa en plena essència, 
l’artificialitat de l’electricitat, les trobades al 
voltant de la llar de foc, etc.
 

Recurs 3  Imatge 
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UN MAR DE PETITS FOCS
Eduardo Galeano (escriptor uruguaià)

Un home del poble de Neguá, a la costa de 
Colòmbia, pogué pujar al capdamunt del cel. 
A la tornada, va dir que havia contemplat des 
d’allà dalt la vida humana. I digué que som un 
mar de petits focs.

-El món és això -revelà-. Un munt de gent, un 
mar de petits focs.

Cada persona brilla amb llum pròpia entre 
totes les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha 
focs grans i focs petits, i focs de tots els colors. 
Hi ha gent de foc serè, que ni s’assabenta del 
vent, i gent de foc boig, que omple l’aire de 
guspires. Alguns focs, focs babaus, no il·luminen 
ni cremen; però n’hi ha d’altres que cremen la 
vida amb tantes ganes que no es poden ni mirar 
sense parpellejar, i qui s’hi apropa, s’encén.
 
Proposta per a la reflexió

• Amb quin foc m’identifico? com cremo?
• Imagina’t com podrien ser aquestes flames 

que cremen dins teu, posa-hi colors, 
paraules, forma... Dedica uns minuts a 
imaginar-t’ho.

• Ara agafa un full i dibuixa, escriu, expressa el 
que has visualitzat.

• Comparteix-ho amb el teu grup. 

PREGÀRIA DE SANT FRANCESC

Oh Senyor, feu de mi un instrument de la vostra 
pau!
On hi ha odi, que jo hi porti amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.
On hi ha dubte, que jo hi porti la fe.
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi porti l’esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.

Recurs 4  Text Recurs 5   Pregària 




