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Som terra 
Som aigua. Som aire. Som foc. SOM TERRA. Estem 
formats pels mateixos elements que la resta d’éssers 
amb qui compartim el planeta. Malgrat tot, l’actitud 
de la nostra societat occidental cap a la natura és de 
domini, d’explotació, de superioritat. Ens remuntem al 
moment en què comencem a percebre la Terra com un 
recurs, enlloc de fer-ho com a la nostra mare. 

La nostra era, industrial i materialista, proposa un 
model de desenvolupament, producció i consum 
globalitzat, que homogeneïtza les cultures i degrada 
les dinàmiques de subsistència locals, que perden 
capacitats i guanyen pobresa, exclusió, desigualtats 
i conflictes pels recursos. En definitiva, una forta 
disminució de la qualitat de vida de les persones.  

Així doncs, tal i com es recull a l’encíclica Laudato sí 
del Papa Francesc “No hi ha dues crisis separades, una 
d’ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa 
crisi sòcio-econòmica.” I afegeix que “La trajectòria 
per a la solució requereix una aproximació integral per 
a combatre la pobresa, per a retornar la dignitat als 
exclosos i simultàniament per a protegir la natura.”

La realitat és dura i fosca però hi volem posar llum 
i esperança. I sabem com fer-ho. L’educació des 
del compromís, la pau, la sensibilitat i la presa de 
consciència ens permetran fer petits canvis quotidians 
de repercussió global. 

Així mateix, podrem sortir de la tecnocràcia per 
recuperar la transcendència. Fer créixer la humilitat, 
l’harmonia, l’espiritualitat i el temps necessaris per 
la contemplació: aquella actitud del cor que permet 
captar les paraules d’amor de la Natura, la clau de volta 
per una transformació interior i global.  

Esperem que els materials de la Llum de la Pau 
proposats us permetin aprofundir i reflexionar sobre 
totes aquestes qüestions, i contribueixin a un canvi en 
la manera d’entendre el món i a nosaltres mateixos. 

Equip de La Llum de la Pau
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“COLORES EN EL VIENTO”  -  POCAHONTAS

Te crees que es tuyo todo lo que pisas, 
Te adueñas de la tierra que tu ves, 
Más cada árbol roca y criatura 
Tiene vida, tiene alma, es un ser. 

Parece que no existen más personas 
Que aquellas que son igual que tú, 
Si sigues las pisadas de un extraño 
Verás cosas que jamás soñaste ver. 

  Has oído al lobo aullarle a la luna azul?
  O has visto a un lince sonreír? 
  Has cantado con la voz de las montañas?
Y colores en el viento descubrir
Y colores en el viento descubrir. 

Corramos por las sendas de los bosques, 
Probemos de los frutos su sabor 
Descubre la riqueza a tu alcance 
Sin pensar ni un instante en su valor.

Los ríos y la lluvia mis hermanos 
Amigos somos todos ya lo ves, 
Estamos frente a todos muy unidos 
En un ciclo sin final que eterno es. 

  Has oído al lobo aullarle a la luna azul? 
  O has visto a un lince sonreír?
  Has cantado con la voz de las montañas? 
Y colores en el viento descubrir 
Y colores en el viento descubrir. 

  Cuan alto el árbol crecerá? 
Si lo cortas hoy nunca lo sabrás. 

Y no oirás al lobo aullarle a la luna azul, 
No importa el color de nuestra piel 
Y uniremos nuestra voz con las montañas 
Y colores en el viento descubrir 
Si no entiendes que hay aquí solo es tierra 
para ti, 
Y colores en el viento descubrir.

Recurs 1
Dinàmica

Recurs 2
Cançó

EL BOSC DELS PROTECTORS DEL MÓN
https://www.youtube.com/watch?v=bAocMCpdOsE 

Sovint creiem que no podem fer massa per a 
cuidar el medi ambient. Dia a dia, sense ser-ne 
conscients, fem petites accions que ens ajuden 
a cuidar el planeta: reciclar, estalviar energia, 
protestar per defensar el nostre entorn... però 
també en fem d’altres que no hi ajuden gaire o 
gens. El nostre món vol viure en pau, vols saber 
com ajudar-lo?

Imagina que per cada acció que fas o actitud 
que tens, poguessis plantar un arbre. Quanta 
vida que hi hauria! Doncs et convidem a fer-ho.

Agafa un tros de plastilina, busca un racó per 
a tu i fes un arbre. Tant se val el color, la forma 
o la mida. I mentre fas aquest arbre pensa en 
les coses que fas a casa, a l’escola, al cau, al 
grup d’amics i les petites coses que es poden 
fer pel medi ambient. Un cop tinguis l’arbre 
fet, torna amb tot el grup i compartiu allò que 
heu estat pensant.

Feu una rotllana i d’un en un aneu dient accions 
que podríeu fer i que serien bones pel medi 
ambient, alhora que planteu el vostre arbre al 
mig de la rotllana. Després, com a grup, preneu 
el compromís de complir, al llarg del curs, dues 
de les accions que s’han dit.

Variant: enlloc d’arbres de plastilina, podrien 
ser planters i buscar un bosc on anar-los a 
plantar en algun moment del curs.
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GRÀCIES BON DÉU 

Gràcies, Bon Déu
Per la natura que has creat,
Per la terra i el mar,
Per les muntanyes, les valls i els rius,
Per les persones que treballen la terra
I recullen els aliments al camp.

Gràcies pels animals que ens fan companyia,
Pel Sol que ens dóna llum,
Pel treball que ens a juda a viure,
Pels arbres que ens donen fruit, fusta
I fulles que fan ombra.
 

PODEM ARREGLAR EL MÓN!

El Capità Enciam va ser un personatge de 
ficció que sortia a TV3 als anys noranta 
protagonitzant esquetxos que promovien 
el reciclatge i la conscienciació pel Medi 
Ambient. El seu lema era molt clar: “Els petits 
canvis són poderosos”.

A continuació us deixem els enllaços de 4 
dels seus vídeos.

Sobre l’estalvi de l’aigua: 
https://youtu.be/B0e3yi4b_iw
Bosses i embolcalls: 
https://youtu.be/vFUeCN1AyA0
Reducció de la utilització del cotxe: 
https://youtu.be/b_xeno5mslM
Reutilització de la roba:
https://youtu.be/6x3714BMge0

Recurs 3
Imatge

Què hi veus, en aquesta foto?

Reconeixes la forma d’aquest bosc?

Què creus que ens està dient? 
 

Recurs 4
Pregària

Recurs 5
Vídeo

Què us semblen els consells del 
Capità Enciam? Seguiu aquestes 
indicacions, normalment?

Creieu que hem millorat, des dels 
anys 90 fins ara?

Quins consells donaríeu, ara? 



Som 
terra
Llum de la Pau 
de Betlem 2017

Text: Comissió LLum de la Pau  Disseny: Vanesa Vilaseca  Edita: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  Data: Novembre 2017

Organitza   juntament amb:




