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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



SKA DE LA TIERRA – BEBE
https://www.youtube.com/watch?v=_89siEz6HKE

La tierra tiene fiebre
Necesita medicina
Y un poquito de amor
Que le cure la penita que tiene

La tierra tiene fiebre
Tiembla, llora, se duele
Del dolor más doloroso
Y es que piensa que ya no la quieren

Y es que no hay respeto por el aire limpio
Y es que no hay respeto por los pajarillos
Y es que no hay respeto por la tierra que 
pisamos
Y es que no hay respeto ni por los hermanos

Y es que no hay respeto por los que están 
sin tierra
Y es que no hay respeto y cerramos las 
fronteras
Y es que no hay respeto por los niños 
chiquininos
Y es que no hay respeto por las madres que 
buscan a sus hijos

La tierra tiene fiebre
Necesita medicina
Y un poquito de amor
Que le cure la penita que tiene

La tierra tiene fiebre
Tiembla llora, se duele
Del dolor más doloroso
Y es que piensa que ya no la quieren

Y es que no hay respeto y se mueren de 
hambre
Y es que no hay respeto y se ahoga el aire
Y es que no hay respeto y hoy lloran más 
madres

Y es que no hay respeto y se mueren de pena 
los mares

Y es que no hay respeto por las voces de los 
pueblos
Y es que no hay respeto desde los gobiernos
Y es que no hay respeto por los que huyen de 
dolor
Y es que no hay respeto y algunos se creen Dios

La tierra tiene fiebre
Necesita medicina

Y un poquito de amor
Que le cure la penita que tiene

La tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre
La tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre

La tierra tiene fiebre
Necesita medicina
Y un poquito de amor
Que le cure la penita que tiene

Y es que no hay respeto por el aire limpio
Y es que no hay respeto por los pajarillos
Y es que no hay respeto por la tierra que 
pisamos
Y es que no hay respeto ni por los hermanos

Y es que no hay respeto por las voces de los 
pueblos
Y es que no hay respeto desde los gobiernos
Y es que no hay respeto por los que huyen de 
dolor
Y es que no hay respeto y algunos se creen 
Dios
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Recurs 1
Cançó



Us proposem dos vídeos:

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL HOMBRE
https://www.youtube.com/
watch?v=jNmkU7CDE80 

HOME
https://www.youtube.com/
watch?v=pDKV0hykhFc 

Podeu escollir-ne un i fer una posterior 
reflexió.

La vida que sostens és a les teves mans
Un grup de nois coneixien a un home savi del 
seu poble i van ordir un pla per enganyar-lo. 
Atraparien a un ocell viu i anirien a visitar a 
l’home savi. Un d’ells sostindria l’ocell darrere 
de l’esquena i li preguntaria: “Home savi, 
l’ocell és viu o mort?”.

Si l’home savi responia que era viu, el noi 
aixafaria ràpidament a l’ocell i diria: “No, 
està mort”. Si l’home savi deia: “L’ocell està 
mort”, el noi li ensenyaria l’ocell amb vida.

Els nois van aconseguir que l’home savi els 
rebés, el que sostenia a l’ocell li va preguntar: 
“Home savi, l’ocell és viu o mort?”
L’home savi va romandre en silenci durant 
uns instants. Després es va a jupir fins que va 
quedar a la mateixa alçada que el noi i li va 
dir: “La vida que sostens és a les teves mans”.

Possibles preguntes a respondre 
individualment o en grup:
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Recurs 2
Vídeo

Recurs 3
Reflexió

Què entenem després de llegir 
aquest petit text?

Creieu que sostenim vida a les 
nostres mans? Què vol dir?
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Us convidem a sortir de les vostres zones 
de confort, a anar més enllà del que els ulls 
poden veure, a escoltar altres realitats que 
teniu a la vora, a compartir el temps, l’alegria 
i la fe.

De ben segur que teniu moltes Entitats, ONG, 
Associacions, etc. als voltants del vostre 
lloc de trobada i que podríeu col·laborar, 
conèixer-la o deixar que us coneguin a 
vosaltres.

Us proposem un exemple de Fundació:

Qui som?
La Fundació Comtal és una organització no 
lucrativa que treballa a Catalunya, des de 
l’any 1994, perquè els infants, adolescents i 
joves en situació de vulnerabilitat, així com 
les seves famílies, tinguin oportunitats de 
futur.

Missió i visió
L’educació i  la inserció social d’infants, 
adolescents  i joves en situació de 
vulnerabilitat social.

Volem ser una peça clau en la intervenció 
social i educativa al barri del Casc Antic 
de Barcelona. Per això mantindrem el 
compromís per millorar la qualitat de vida 
de les persones més desfavorides, generant 
oportunitats de futur.

EL MEU COS ÉS MENJAR - (P. CASALDÀLIGA)

Les meves mans, 
aquestes mans 
i les Teves mans 
fem aquest Gest, 
compartida
la taula i el destí, 
com a germans.
Les vides en la Teva mort i 
en la Teva vida.
Units en el pa 
dels molts grans,
anirem aprenent 
a ser la unida
Ciutat de Déu, 
Ciutat dels humans.
Si et mengem 
sabrem ser menjar. 
El vi de les seves venes 
ens provoca.
El pa que ells no tenen 
ens convoca a ser Tu 
el pa de cada dia.
Cridats per la llum 
de la Teva memòria,
marxem cap al Regne 
fent Història,
fraterna i subversiva 
Eucaristia.

Recurs 4
Pregària

Recurs 5
Descoberta
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Els nostres principis educatius

1. Acollir als infants, adolescents i joves 
i acompanyar-los en el procés de 
creixement i l’etapa de formació.

2. Reforçar les capacitats de les persones 
i fer possible la seva integració social i 
laboral a través del suport continuat.

3. Fomentar la participació crítica i activa 
en la vida social i cultural.

Fidels als nostres orígens Lasal·lians, 
incorporem les línies mestres de la visió de 
La Salle Catalunya, vetllant perquè l’infant i 
el jove siguin el centre del seu propi procés 
educatiu, desenvolupant l’aprenentatge 
cooperatiu i oferint una especial atenció a la 
diversitat.

TORNEM A LES ARRELS

Som terra és el nostre lema d’enguany per 
a rebre la Llum de la Pau de Betlem. I què 
volem dir amb que tornem a les arrels.  
Doncs que se’ns veu el llautó, sabem el món 
que volem però en veritat res no canvia. I 
alguna responsabilitat podem tenir nosaltres. 
Resulta que Jesús neix cada Nadal i ens diu 
que l’amor i la pau és el que ha de prevaldre 
entre nosaltres i, ja ho veiem... la cosa no 
rutlla. I Ell s’entossudeix a néixer de nou a 
veure si algun dia ens deixem d’estar de 
tanta farra i llums de lets, superficials i buits, 
i mirem a la nostra dreta (mireu, mireu a la 
vostra dreta) i mirem a la nostra esquerra 
(ara a l’esquerra) i ens podrem trobar amb 
les altres persones i amb el nostre món, el 
de debò, el de les persones i la natura... I tu, 
encara que m’escoltes, segueixes mirant el 
mòbil... i en instagram n’està ple de les teves 
fotos, però potser no veiem el canvi.

Us proposem sortir de la zona de confort, 
anem a canviar el món. –Però què dius- estàs 
una mica... Ja ho sé, ja, però sortim. Sortim 
del cau, del grup, de l’agrupament, de la 
sala... anem a fora, a un jardí, a una terrassa, 
al bosc, a la muntanya... Busquem un indret i 
plantem un arbre, una planta, VIDA. Jesús ens 
porta una vida d’amor, donem vida també. 
Recordeu el relat del plantador de dàtils de 
Jorge Bucay...

Abans de plantar qualsevol arbre o arbust, 
és fonamental tenir una idea del volum 
que adquirirà quan abasti el seu ple 
desenvolupament al terme dels anys.

A prop de la casa planteu arbres petits 
d’adult com, per exemple, prunus, olivereta, 
lilà, llorer, taronger, etc., i algunes espècies de 
palmeres.

Recurs 6
Dinàmica
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arbres de fulla caduca, de forma que a 
l’hivern no creïn massa ombra al no tenir 
fulles i a l’estiu protegeixin del sol.

Al jardí podeu crear una zona de sol i una 
altra zona per estar a l’ombra. Per crear 
ombra podeu utilitzar arbres o pèrgoles 
cobertes amb enfiladisses.

I on està la novetat de la dinàmica. Mireu de 
tornar a les arrels, deixeu els mòbils i les TIC. 
Relacioneu-vos entre vosaltres, somrieu una 
mica més i a judeu-vos els uns als altres. Uns 
porten les eines, altres, la terra, les llavors 
o la planta, l’esqueix... Converseu, porteu 
una mica d’aigua... seieu al terra i sentiu-la. 
Toqueu-la, ens n’havíem oblidat...

Una altra variant és de tornar als orígens. 
Busqueu una llar d’avis, sortiu a les places, 
a un banc... Feu-la petar amb l’àvia Pepeta 
i l’avi Joan. Que us expliquin les seves, feu 
una representació per a ells, toqueu-los, 
acaricieu-los... Aquella tarda o aquell matí 
no hi ha res més que una altra persona a la 
que vull conèixer i sentir al costat. Però això 
ja ho fem al cau, cada any hi anem amb el 
grup...sí. Però ara hi anem nosaltres, els grans, 
ara sortim perquè volem no perquè ens ho 
han proposat... També podem anar a veure 
els nostres avis, els nostres, les nostres àvies i 
tietes grans...

Tornem a les arrels... de veritat que ens farà 
molt de bé. Bon Nadal. 
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