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i Caravel·les 



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.

Comissió de La Llum de la Pau



CAMINAREM LLUNY – DOCTOR PRATS
https://www.youtube.com/
watch?v=9iQwWp3ykRc

Mira com la nit avui s’encén
i el crit de la nostra gent,
una sola veu que esclata.
 
Mira com fas veure que no em sents
i com si no hi hagués després,
balles perdent la mirada, amunt!
 
Diga’m si vas trobar la teva sort,
diga’m que et vas guardar tots els records,
no t’aturis quan no puguis més,
no et rendeixis quan no puguis més.
 
Diga’m que no hem canviat
que seguim endavant
que aquesta lluita tindrà un gran final.
Hem vingut a tombar les fronteres
Per anar més enllà!
 
Caminem lluny,
i lluny canviem un món,
que junts ens queda a prop.
 
Caminem junts,
i junts serem més forts,
avui lluny és més a prop.
 
Mira com el temps ens ha fet grans
a poc a poc i anar tirant,
res ha estat com esperàvem.
 
Mira, tot ens ha volgut canviar,
però entre els somnis hem trobat,
el millor de cada casa.
 
Diga’m si vas trobar la teva sort,
diga’m que et vas guardar tots els records….
 
Caminem lluny…
 
Hem viscut tants moments que ens hem 
oblidat que els importants
són els que ens van passant al teu costat (x4)
 
Caminem lluny…

Objectiu: Descobrir quines idees 
preconcebudes tenim de conceptes 
relacionats amb la pau i la violència. Detectar 
els prejudicis, com a persones, com a grup 
i com a societat, que tenim davant aquests 
conceptes i les situacions que comporten.

Material: Fulls i llapis

Desenvolupament: Dividirem la unitat (grup 
gran) en grups més petits d’unes 5 o 6 
persones i sense deixar aquests petits grups, 
farem un gran semicercle mirant cap a la 
persona que dinamitzi el concurs.

El concurs consistirà en endevinar un seguit 
de conceptes a través de dibuixos (tal com 
es fa amb el joc de taula “Pictionary”) i els 
grups hauran de competir per a ser els que 
endevinin més conceptes. El joc comença 
quan un dels components de cada grup va 
a buscar la paraula fins al responsable de la 
dinàmica. A continuació tornarà fins el grup i 
dibuixarà sobre el paper allò que li suggereix 
la paraula sense poder parlar ni escriure cap 
lletra. Quan el grup endevini una paraula, un 
altre membre anirà a buscar la següent. El 
joc s’acaba quan un grup endevini la última 
paraula o s’acabi el temps que decideixi la 
persona que dinamitzi l’activitat. 

Us proposem les següents paraules: PAU, 
VIOLÈNCIA, MUSULMÀ, CRISTIÀ, CONFLICTE, 
GUERRA, REFUGIAT, CULTURA, AFRICÀ, 
EDUCACIÓ, CIUTAT, MIGRANT, FÀBRICA, JUEU, 
AMIC, ENEMIC...

Un cop acabat el temps valorarem entre tots 
i totes com ha anat el joc. Normalment serà 
més fàcil endevinar conceptes relacionats 
amb la violència per la quantitat de referents 
per representar-la, en contraposició amb els 
conceptes positius. Entre els conceptes hem 
afegit també conceptes religiosos per valorar 
també si hi ha prejudicis en com veiem les 
creences dels altres. Podeu valorar amb el 
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grup quines imatges de violència i de pau 
ens trobem al nostre entorn i com podem 
contribuir a eradicar els actes de violència.

Font: Escola de Cultura de Pau. IX Audiència 
pública als nois i noies de Barcelona
http://escolapau.uab.cat/img/programas/
educacion/dinamicas/1di006c.pdf 

“PASSEM A L’ACCIÓ”
Rap per la Pau. Pioners i Caravel·les de l’AEiG 
Salvador Espriu
https://www.youtube.com/
watch?v=J4edTzyyWlQ

que han de aplastar a las dulces muchachas 
paseantes,
en esta misma hora que sonríe
en una desconocida ciudad de provincias,
pero dejad tranquilo al joven estudiante
que lleva en su corazón un estímulo secreto.
 
Inundad los periódicos, las radios, los cines, 
las tribunas
de entelequias, estructuras e 
incompatibilidades,
pero dejad tranquilo al obrero que fumando 
un pitillo
ríe con los amigos en aquel bar de la esquina.
 
Asesinaos si así lo deseáis,
exterminaos vosotros: los teorizantes de 
ambas cercas
que jamás asiríais un fusil de bravura,
pero dejad tranquilo a ese hombre tan bueno 
y tan vulgar
que con su mujer pasea en los económicos 
atardeceres.
 
Aplastaos, pero, vosotros,
los inquisitoriales azuzadores de la matanza,
los implacables dogmáticos de estrechez 
mentecata,
los monstruosos depositarios de la enorme 
Gran Estafa,
los opulentos energúmenos que en alza 
favorable de cotizaciones
preparáis la trituración de los sueños 
modestos
bajo un hacha de martirios inútiles.
 
Pisotead mi sepulcro también,
os lo permito, si así lo deseáis inclusive y 
todo,
aventad mis cenizas gratuitamente
si consideráis que mi voz de la calle no se 
acomoda a vuestros fines suculentos,
pero dejad tranquilo a ese niño que duerme 
en una cuna,
al campesino que nos suda la harina y el 
aceite,
al joven estudiante con su llave de oro,

Mataos,
pero dejad tranquilo a ese niño que duerme 
en una cuna.
Si vuestra rabia es fuego que devora tal 
cielo
y en vuestras almohadas crecen las pistolas:
destruios, aniquilaos, ensangrentad
con ojos desgarrados los acumulados 
cementerios
que bajo la luna de tantas cosas callan,
pero dejad tranquilo al campesino
que cante en la mañana
el azul nutritivo de los soles.
 
Invadid con vuestro traqueteo
los talleres, los navíos, las universidades,
las oficinas espectrales donde tanta gente 
languidece,
triturad toda rosa hallad al noble pensativo,
preparad las bombas de fósforo y las 
nupcias del agua con la muerte
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al obrero en su ocio ganado fumándose un 
pitillo,
y al hombre gris que coge los tranvías
con su gabán roído a las seis de la tarde.
 
Esperan otra cosa.
Los parieron sus madres para vivir con 
todos,
y entre todos aspiran a vivir tan sólo esto,
y de ellos ha de crecer, si surge,
una raza de hombres con puñales de amor 
inverosímil,
hacia otras aventuras más hermosas.
 
15 de agosto de 1951
Santander

Llum de la Pau de Betlem 2017 - Som terra

De 14 a 16 anys
Pioners i Caravel·les Som clau per la Pau



Som clau 
per la Pau 

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

Organitza   juntament amb:




