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i Llúdrigues



En clau de Pau
“Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que 
construeixen i que treballen per la pau” (Nelson Mandela)

Enguany es tornarà a encendre una nova llum a Betlem, per 
seguir estenent el seu missatge de pau. Des de l’escoltisme 
i el guiatge la seguim apropant als agrupaments, grups de 
joves, parròquies, escoles i comunitats.

Aquesta llum en recorda el veritable sentit del Nadal: El 
naixement de Jesús entre els més pobres i desfavorits i el 
seu missatge de pau. Una pau que cal treballar cada dia, 
que implica una solidaritat universal, que implica que tota 
persona ha de poder viure amb dignitat, lliurement, sense 
distinció de religió, gènere, ètnia o estatus social.

Els últims anys hem dedicat els materials de la llum a 
descobrir que la pau no només és l’absència de guerres 
i violència sinó que també són situacions d’injustícia 
dels migrants i refugiats, que la pobresa no és només la 
econòmica sinó que hi ha molts tipus de pobresa com la 
energètica, d’accés als recursos, a la cultura i a l’educació. 
També hem recordat que la protecció del medi ambient i 
l’ús d’energies renovables també hi estan relacionades.

Enguany volem centrar-nos en la responsabilitat que hem 
de tenir tant individualment com en grup per treballar per 
la pau. Hem de seguir conscientciant-nos i conscienciar 
els altres, hem de seguir denunciant les injustícies, però 
també hem de ser constructors de pau en el dia a dia, 
vetllar perquè les nostres actituds en el dia a dia siguin 
promotores d’aquesta pau.

Eduquem doncs per la cultura de pau: “un conjunt de 
valors, actituds i comportaments que reflecteixen el 
respecte a la vida, a l’ésser humà,i a la seva dignitat i 
que posen en primer pla als drets humans, el rebuig a la 
violència en totes les seves formes i l’adhesió als principis 
de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la 
comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones.” 
(Escola de cultura de pau 2008, UAB)

Com diu Xarango en la seva cançó “Obrim les portes”, 
nosaltres podem ser “la clau” que obre aquestes portes 
i ser veritables herois, tal com recordem les paraules de 
Nelson Mandela just quan es compleixen 100 anys del seu 
naixement.
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Recurs 1
Cançó

La cançó “Se buscant valientes” és un rap 
composat per Langui i que canta amb un 
grup d’infants del seu barri. Escolta la cançó 
amb el teu grup: sabríeu dir de què parla?

• Per què les situacions d’assetjament o
bullying són situacions de no-pau?

• Què és la pau?

NOTA
L’educador/a pot acompanyar la reflexió 
enfortint el missatge de la pau com a 
quelcom més que “l’absència de violència”, 
amb termes com “quan tots i totes podem 
ser feliços”, “quan tothom té el que 
necessita” o “quan podem fer el que volem 
fer i ser el que volem ser”.

SE BUSCAN VALIENTES - LANGUI
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c 

Se buscan valientes que expresen lo que 
sienten 
Se buscan valientes que apoyen y defiendan 
al débil 
Tu eres importante, tu sabes lo que pasa no 
mires a otro lado 
No le tengas miedo al malo. 

Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten 
a Darth Vader 
Y a algún gamberro más que con abuso 
siempre van 
Achanta bravucón y presta atención a la 
lección 

Pasa ya la hoja que te quedas atrás 
El respeto en esta página yo ya subrayé 
Que la mochila si no hay libros no te debe 
pesar 
Se valiente y no permitas lo que viste ayer. 

Si hay alguien que se siente solo 
Si hay alguien que han dejado apartado 

Ponte en su lugar ¡yo ya estoy a su lado! 
Tú ponte en su lugar y el bravucón achantado.
Hey chicos la fuerza del valiente está en el 
corazón 
Se buscan valientes, se buscan valientes. 

Hoy con valentía tiro yo para clase 
No es justo que a mi compañero esto le pase 
No confundas una broma con llegar al desfase 
Que parar la situación bastante ya se pasó. 

Nuestra rima es combativa, no la vas a callar 
A que si me pongo delante ya no vas a empujar 
Ya no estás solo compañero no te va a pasar 
nada 
Mirada al frente, una sonrisa y cabeza 
levantada. 

Si hay alguien que se siente solo 
Si hay alguien que han dejado apartado 
Ponte en su lugar ¡yo ya estoy a su lado! 
Tú ponte en su lugar y el bravucón achantado. 

Se buscan valientes que expresen lo que sienten 
Se buscan valientes que apoyen y defiendan al 
débil 
Tu eres importante, tu sabes lo que pasa no 
mires a otro lado 
No le tengas miedo al malo.
Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el 
corazón. 
Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el 
corazón. 
Se buscan valientes, se buscan valientes 
Se buscan valientes.... 
Se buscan valientes que expresen lo que sienten 
Se buscan valientes que apoyen y defiendan al 
débil.
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Si la pedra digués:
«Una pedra no pot construir una casa»,
No hi hauria casa.

Si la gota digués:
«Una gota no por formar un riu»,
No hi hauria oceà.

Si la llavor digués:
«Una llavor no pot sembrar un camp»,
No hi hauria collita.

Si tu i jo diguéssim:
«Un gest d’amor no pot canviar a la 
humanitat»,
Mai no hi hauria justícia, ni pau, ni dignitat, ni 
felicitat sobre la Terra.

Recurs 2
Dinàmica

Recurs 4
Pregària

Què hi veieu en aquesta imatge?
Han trencat la Pau, o la poden 
construir entre els dos?

Com podem resoldre un problema 
que hem tingut?

En grups de 3 o 4 infants, els demanarem 
que inventin una història. L’únic requisit 
serà que aquesta ha de transcórrer en un 
món de pau. Indicarem, com a pista, que 
poden imaginar com serien les situacions 
quotidianes de temps lliure, cuinar, menjar o 
aprendre.

Després d’uns vint minuts, a més, caldrà que 
la història sigui compartida amb la resta 
del grup, sigui en forma de representació 
teatral, de narració o fins i tot d’auca, com 
ho preferiu.

Podem aportar idees de reflexió, a posteriori, 
per a reforçar la idea de la pau com a 
benestar i bon tracte entre les persones, a 
més de l’absència de conflictes armats.

Recurs 3
Imatge
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