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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



TANT DE BO – TXARANGO
https://www.youtube.com/watch?v=3A0vqg1WuhI

Tant de bo sigui llarg el viatge, 
tant de bo que l’equipatge a cada passa pesi 
menys.
Tant de bo que quan tornis a casa
no t’atrapi la llàgrima als ulls, que passis full.
Tant de bo al mentida no vagi mai vestida
i que et porti el vent quan vingui el llop.
Tant de bo que la por no s’abraci a la pena...

Tant de bo sigui et sedueixi el paisatge,
tant de bo que els fantasmes ja no mirin sota 
el llit,
que la nit no t’apagui l’espelma, que es 
fongui el neguit
tant de bo et donin fil i no et tallin les ales.
Caure sobre vellut, que no et donis per 
vençut,
tant de bo un dia el nord sigui sud
i que t’envolti la gent de mirada transparent.

Tant de bo sigui llarg el viatge,
tant de bo que mil paraules valguin més que 
una imatge.
Tant de bo acabi en taules la partida,
que la vida fos més innocent, un joc de nens.
Tant de bo passi un tren cada dia,
que la fi del món no tingui final de via.
Tant de bo quedi pres qui empresona,
que coneguis la felicitat en persona.

Tant de bo dos i dos sumin quatre,
tant de bo creure en la màgia no sigui cosa 
de tres.
Tant de bo que la sang fos germana
i no l’arma dels impotents, que caiguin 
panys.
Tant de bo s’obrin totes les portes
i et rebin amb un “Benvinguts!”.
Tant de bo que la vida no fos batalla
i que et tregui a ballar quan balla.

Llegiu el text “L’enemic és dins teu” en 
veu alta, un cop finalitzada la lectura 
en grup, repartiu la imatge d’una clau 
gran amb l’objectiu d’omplir-la fent un 
collage d’imatges, lletres i altres coses que 
representin les claus de la vostra vida.

L’ENEMIC ÉS DINS TEU
Hi havia una vegada un monjo que en tot 
moment cercava la perfecció. No suportava 
la menor imperfecció ni als càntics religiosos, 
ni una arruga a la roba, ni un plat mal 
rentat, ni una paraula mal dita... Ni un error 
o equivocació, per insignificant que fos.
Li semblava intolerable que un company
badallés durant els oficis religiosos, o trobar
un bri de pols en un banc de l’església.

Amb els seus companys de Monestir patia 
molt. Convençut que allà no hi trobaria mai 
la perfecció, va demanar permís a l’Abat per 
anar-se’n a viure completament sol. Se’n va 
endur l’imprescindible: una mica de roba, 
els llibres de pregària i un càntir per agafar 
aigua del riu.

Per dormir va triar un bell paratge i va 
passar-hi la nit fent pregària. A trenc d’alba 
es van desvetllar els ocells i les flors, i el 
monjo va pensar, agraït, que allà sí que, per fi, 
hi trobaria la perfecció tan desitjada. 

A mig matí va tenir una mica de set i va 
anar al riu a buscar-hi aigua i, en carregar-
se el càntir a l’esquena va vessar-li una 
mica d’aigua. No acceptant aquesta mínima 
imperfecció, va llençar tota l’aigua de tant 
males maneres que es va mullar els peus i 
se li van enfangar amb la pols del camí. Va 
tornar a agafar aigua i li va vessar de nou. 
Va repetir l’operació amb certa inquietud i, 
en veure que li vessava per tercera vegada, 
encès d’ira, va trencar el càntir.
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- La causa de la meva ira no està en els 
altres – va pensar més tard, quan ja s’havia 
calmat- L’enemic és aquí dins.

Va tornar al monestir, va demanar perdó 
i, des d’aquell dia, va començar a mirar 
els seus companys amb una mirada nova i 
plena d’afecte.

LA HISTORIA DE LAS MIRADAS – EDUARDO 
GALEANO
Mireu el vídeo i plantegeu-vos les següents 
preguntes: Com veiem? Com mirem? En clau 
de què observem els altres?
https://www.youtube.com/
watch?v=WWjly5G63a4

Artesans del nostre propi creixement, 
persones que ens agrada cercar llocs mai 
descoberts, llegir llibres que no tenen lletres, 
mirar a l’horitzó tancant els ulls.

Artesans del nostre propi creixement, que 
ens enamorem d’una carícia ardent, que 
dansem alegres mentre somiem sobre un 
llac en un refugi, que ens agrada escoltar el 
xiuxiueig del vent fresc del capvespre.

Artesans del nostre propi creixement, que 
plorem veient un nen o una nena riure, 
que afrontem les dificultats fent una rialla, 
que davant les pors i les amenaces fem un 
somriure.

Artesans del nostre propi creixement, que ens 
agrada volar simplement alçant els braços, 
que sortim a caminar simplement per veure 
caure les fulles dels arbres, que ens agrada 
compartir les il·lusions.

Artesans del nostre propi creixement, que 
creiem que les coses es poden canviar, que 
reaccionem amb astúcia davant l’agressió, 
que volem comprendre el món des de la 
complexitat que la conforma.

Artesans del nostre propi creixement, que 
amb una abraçada se’ns posa la pell de 
gallina, que amb un petó se’ns humitegen els 
ulls i que amb una mirada sincera ens sentim 
els més feliços de la terra.

Artesans del nostre propi creixement que 
ens agrada aprendre de la vida, que ens 
emocionem veient la tendresa dels primers 
brots de primavera, que ens sentim bé 
olorant una flor.

Artesans del nostre propi creixement, que 
ens agrada aprendre de la vida, que ens 
emocionem veient la tendresa dels primers 
brots de primavera, que ens sentim bé 
olorant una flor.

Artesans del nostre propi creixement, que 
estem convençuts que viure és més que 
existir, que n’estem segurs que el joc, el cant 
i la paraula valen més que tot un exèrcit, 
que intentem aixecar-nos ràpid quan ens 
entrebanquem.

Artesans del nostre propi creixement, que 
som crítics davant la societat, que vivim la 
diversitat com a part de nosaltres mateixos, 
que rebutgem l’odi i l’opressió.
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Artesans del nostre propi creixement, que 
lluitem amb els instruments enlloc de les 
armes, que compartim les inquietuds 
amb les estrelles, que el dolor ens a juda a 
caminar.

Artesans del nostre propi creixement, que no 
entenem la vida sense mirar enrere, però la 
vivim mirant endavant. 

Els que transformem les paraules en fets.

La Fundació Roure treballa als barris de 
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera (Ciutat 
Vella) de Barcelona des de 1992, tot i que 
es va constituir com a Associació el mes de 
novembre de 2011 i com a Fundació al mes 
de febrer de 2014. Abans tenia el nom de 
Fundació Prisba.

Aquests 25 anys de feina han permès a la 
Fundació conèixer el barri, els seus veïns i 
totes les dificultats amb què s’han trobat i 
es troben per a poder portar una vida digna. 
Els barris de Sant Pere, Santa Caterina 
i La Ribera tenen, entre d’altres, dues 
problemàtiques greus:

• El tipus d’edificació: habitatges molt 
antics, molts d’ells sense ascenor ni les 
mínimes adequacions per a garantir una 
vida saludable.

• Alt índex de sobreenvelliment, ja que la 
majoria de persones que hi viuen són 
més grans de 75 anys anys i l’índex de 
soledat també és superior al de la resta 
de la ciutat.

Davant d’aquesta situació, la Fundació vol 
atendre i cobrir les necessitats bàsiques de 
les persones grans, famílies i persones sense 
recursos des de la immediatesa, el treball en 
equip i la solidaritat.

La Fundació Roure vol arribar on no arriben 
les administracions públiques i ho fa a 
través de projecte i accions especialment 
dissenyades per a millorar la qualitat de vida 
de les persones més vulnerables i procurar la 
seva autonomia personal i el seu benestar a 
través de la participació social.

PROJECTES
• Centre de dia, que ofereix atenció a 

persones grans, amb capacitat per a 30 
persones on passen el dia en un ambient 
confortable i amb l’atenció necessària 
per a persones amb un cert grau de 
dependència o, de forma preventiva, per 
a casos psicosocials complicats.

• Suport en domicilis, que a juda a millorar 
la qualitat de vida de les persones 
grans en la seva pròpia llar i en el seu 
entorn més immediat a través d’accions 
concretes en el domicili, com la neteja 
de la llar, l’acompanyament, la higiène 
personal, etc.
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Viure i conviure, que pretén promoure i 
facilitar relacions solidàries i d’a juda mútua 
intergeneracional. Proposa alternatives al 
problema de la solitud en persones grans 
i facilita l’alternativa d’habitatge als i les 
estudiants joves.

• Àpats en família, que dóna resposta a 
les necessitats alimentàries de famílies 
i persones en situació de solitud i 
precarietat. És un dels 3 menjadors 
socials que acullen famílies a Barcelona.

• Rebost comunitari, que és el resultat de 
la unió dels esforços de diverses entitats 
que treballen conjuntament per a donar 
resposta a necessitats alimentàries de 
les persones en situació de vulnerabilitat 
social. Amb aquest projecte es busca 
optimitzar els recursos, ampliar la 
diversificació dels productes, evitar 
el malbaratament del menjar i les 
duplicitats que donen lloc a desigualtats, 
i arribar a més persones sense recursos.

• Dutxes socials, pensades per a persones 
sense llar, amb males condicions 
d’habitatge o per a persones grans amb 
deteriorament físic. També compten amb 
dutxes adaptades.

• Botiga solidària, que és un espai on les 
persones amb pocs mitjans econòmics 
poden adquirir roba i altres objectes en 
bon estat a preus assequibles. També 
inclou un petit taller de costura per a fer 
retocs.

• Bugaderia solidària, amb servei de 
rentat, assecat i planxat a preus 
baixos per a persones amb dificultats 
econòmiques i per a entitats socials. 
També treballa la integració sociolaboral 
de persones en situació de fragilitat i 
permet crear llocs de treball estables.

Podeu trobar més informació al seu web: 
www.fundacioroure.org
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