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Pioners
i Caravel·les 





Generem Pau
“La pau no és solament l’absència de la guerra; mentre hi hagi pobresa, 
racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món de pau” 
(Rigoberta Menchú)
 
Un any més volem fer arribar la Llum de la Pau de Betlem als agrupaments, 
grups de joves, parròquies, escoles i comunitats. Enguany farà ja 20 anys 
que ho fem plegats: El 20 de desembre de 1999 portàvem per primera 
vegada la llum a Catalunya, concretament en un acte organitzat a la ciutat 
de Sant Boi de Llobregat. De llavors ençà, hem seguit apropant-vos aquesta 
llum que els escoltes de Viena recullen de la cova de Betlem on va néixer 
Jesús i que simbolitza el missatge de pau del Nadal.

I com diu Rigoberta Menchú, aquesta pau no és solament l’absència de 
guerra, si no que sempre cal detectar aquelles injustícies que no ens 
permeten assolir la pau. Els materials que us oferim any rere any sempre 
busquen ajudar-nos a reflexionar i a prendre les  accions personals i grupals 
que ens permetin avançar cap a una societat més justa. Això sí que ens 
acosta realment al que hauria de ser la celebració Nadalenca i el naixement 
de Jesús entre els més desafavorits.

Cada any procurem que els materials treballin un tema concret. Enguany 
volem denunciar les desigualtats de gènere. És a dir, tot allò que no permet 
l’apoderament de totes les persones, sigui quin sigui el seu gènere, per ser 
i fer tot allò que vulguin. També volem posar l’accent en la gran tasca que 
fan i han fet aquestes persones, sovint invisibilitzades, en la lluita per la 
pau. Desgraciadament seguim sent una societat patriarcal on la violència 
masclista augmenta en comptes de disminuir. Des del feminisme recordem 
que encara hi ha molta feina a fer.

En el terreny educatiu fa més de 40 anys que a Catalunya, des de 
l’escoltisme i el guiatge i des de la majoria d’escoles s’aposta per l’educació 
conjunta de noies i nois. I d’aquí sorgeix la coeducació*, com el “conjunt 
de continguts i estratègies d’intervenció educativa intencionada amb la 
finalitat de promoure un desenvolupament lliure de la limitació imposada 
pels estereotips de gènere i així produir canvis en el pensament, l’actitud 
i el comportament de les persones” *. Tot a així, no sempre s’aplica 
correctament i encara queda molta feina per fer i sempre ens hem de 
replantejar i actualitzar la nostra tasca educativa.

Aquests materials són una petita mostra del que hi ha publicat sobre el 
tema, us anirem deixant enllaços a d’altres recursos a la web dels materials. 
Esperem que us ajudin.

 Comissió de La Llum de la Pau



A partir de les cançons “Caro” del Bad Bunny i “La 
promesa” del Melendi, analitzeu les lletres i els 
videoclips:

• Pel teu punt de vista, són cançons 
boniques?

• Quines coses tenen en comú i en què es 
diferencien?

• Quines característiques tenen els homes 
i les dones en cadascun dels vídeos?

• Quines coses dels vídeos et criden 
l’atenció? Estàs en desacord amb algun 
aspecte d’aquests vídeos?

• Creus que aquestes dues cançons 
expressen el mateix sobre els rols de 
gènere?

CARO – BUD BUNNY
https://www.youtube.com/
watch?v=bg64AFnRnkc

Me ven y me preguntan por qué visto caro, eh
¿Tú no ves que yo soy caro?
De lejos se nota que mi flow es caro, eh
Que con nadie me comparo
Yo le llego y normal, ey
Me miran raro, eh
Pero a nada yo le paro
Yo sé cuánto valgo
Yo sé que soy caro, eh
Que pa’ ti soy caro
Antes mami decía: “Está to’ caro”, eh
Eso’ tiempo’ se acabaron
Yo soy como Durant, yo la cojo y va pa’l aro, prr
Como si fueran disparo’
Las regla’ yo las rompo’ y las reparo, eh
Yo sé que ese culo e’ caro
Lo’ mismo bebo Moët, eh
Que bebo guaro
“¿Tú ere’?” Otra ve’ me preguntaron
¿Qué carajo’ te importa a ti? Ey
Cómo soy yo, ey
Qué digo yo, ey
Qué hago yo
¿Qué carajo’ te importa a ti? Ey
Cómo soy yo, ey
Qué digo yo, ey
Qué hago yo

¿Qué carajo’ te importa a ti?
Vive tu vida, yo vivo la mía
Criticar sin dar ejemplo, qué jodí’a manía
Por solo ser yo y no como se suponía
Hasta que nos dé pulmonía
Y aquel se encojonó porque no contesté, sorry
No quiero hablar con uste’, eh
Yo tengo la salsa, también el ballet
Por eso cuando dejo la máquina en el valet
Me ven y me preguntan por qué visto caro, eh
¿Tú no ves que yo soy caro?
De lejos se nota que mi flow es caro, eh
Que con nadie me comparo
Yo le llego y normal, ey
Me miran raro, eh
Pero a nada yo le paro
Yo sé cuánto valgo
Yo sé que soy caro, eh
Que pa’ ti soy caro
¿Por qué no puedo ser así?
¿En qué te hago daño a ti?
¿En qué te hago daño a ti?
Yo solamente soy feliz
¿Por qué no puedo ser así?
¿En qué te hago daño a ti?
¿En qué te hago daño a ti?
Y solamente soy feliz
Solamente soy feliz
Solamente soy feliz (Solamente)
Solamente soy feliz (Solamente)
Y ser feliz nunca me ha salido caro, eh (No)
Ahora veo todo claro
Con dinero y sin dinero, mi flow es caro, eh
Y con nadie me comparo
Hoy yo le llego y normal, eh
Me miran raro, eh
Pero a nada yo le paro
Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, eh
Que pa’ ti soy caro, eh

LA PROMESA – MELENDI

Yo te prometo que yo
Seré quien cuide tus sueños
Y cuando tu estés despierta
El que te ayude a tenerlos
Yo te prometo una luna desnuda
Que sea testigo de nuestra locura
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Que al final de nuestros días
Nos va a sombrar una sombra
Que no cortare mas flores solo por adornar 
otras
Que confundirás tus manos con las mías
Yo te prometo amor que eres lo mas bonito
Que he visto en mi vida
Yo podría prometerte el mundo
Tu prométeme una madrugada
Pa’ cantarte por Compay Segundo
Mientras tu me bailas como Lady Gaga
Te prometo amor que solamente
Yo tengo en mi mente pedirte una noche
Porque no necesitaré más que un muelle de 
San Blas
Sonando en nuestro coche
Si me das la oportunidad corazón
De que nos besemos a solas
Tu vida será una canción When a man loves 
a woman
Yo te prometo que Yo
Jamás te haré una Promesa
Que no pretenda Cumplir
Jamas me iré a la Francesa
Yo te Prometo una luna desnuda
Que sea testigo de nuestra locura
Que al final de nuestros días
Nos va a sombrar una sombra
Que no cortare mas flores solo por adornar 
otras
Que confundirás tus manos con las mías
Yo te prometo amor que eres lo mas bonito
Que he visto en mi vida
Yo podría prometerte el mundo
Tu prométeme una madrugada
Pa’ cantarte por Compay Segundo
Mientras tu me bailas como Lady Gaga
Te prometo amor que solamente
Yo tengo en mi mente pedirte una noche
Porque no necesitaré más que un muelle de 
San Blas
Sonando en nuestro coche
Si me das la oportunidad corazón
De que nos besemos a solas
Tu vida será una canción when a man loves 
a woman
Porque cuando un hombre ama a una mujer
Lo sabe desde el momento en que la ve
Y no importa si algo falla
De la mano de quien vaya

Si se ríe o si se calla
Porque cuando un hombre ama a una mujer
Es como si le empezara a parecer
Que lleva tiempo dormido
Pensando que estaba Vivo
Yo te prometo contigo
Envejecer

 

La dinàmica de la parella perfecta busca 
provocar una reflexió sobre els estereotips 
de gènere i les diferents opcions i identitats 
de gènere i sexuals a partir d’un joc de rols 
senzill.

Es reparteixen diverses cartes d’identitat que 
destaquen alguns aspectes i interessos dels 
joves i es donen tres premisses: Heu de trobar 
la vostra parella ideal, només una persona 
pot encaixar perfectament amb cadascú i no 
podeu ser explícits en explicar els aspectes 
de la vostra carta.

Hem elaborat una mostra a tall d’exemple, però 
val la pena adaptar-les a la realitat del grup.

Es poden donar uns 10 minuts per a cercar 
la parella perfecta, en funció de la mida del 
grup, i 10 minuts més per a trobar altres 
persones més o menys compatibles. En 
acabat caldrà dinamitzar un diàleg sobre 
els rols de gènere, les relacions afectives, 
les expectatives que tenen els joves al seu 
respecte i les idees de l’amor romàntic.

Recurs 2
Dinàmica
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Exemples de targetes:

ROL 1

ROL 3

ROL 5
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Soc addicte a l’esport.
No m’agrada llegir ni parlar de política.
Tinc al·lèrgia als gossos i als gats.
M’agraden les noies.
Odio les xarxes socials.

M’encanten les sèries i llegir novel·les.
M’agrada parlar de política però crec 
que no en sé prou.
Els animals em fan por.
M’agrada molt cuinar.
M’agraden les noies

M’agrada anar al gimnàs i fer classes de 
ball.
M’encanta cuinar.
M’agraden molt els animals, per això no 
en menjo.
M’agraden els nois.
Faig instastories de TOT.

ROL 2

ROL 4

ROL 6

TESTIMONI PEPA TORRES 
https://www.youtube.com/
watch?v=a2jX4GvFmTw

La Pepa Torres és una monja madrilenya del 
barri de Lavapiés que treballa molt sovint 
acompanyant persones d’origen divers i 
fent xarxa al seu barri. Una de les apostes 
de la seva comunitat Interlavapiés és el 
diàleg interreligiós i l’entramat de persones 
diferents.

Soc sèrie-addicte.
Estic molt polititzat/da i vull saber què 
pensen els altres sobre tots els temes.
M’encanten els animals, tinc dos gossos.
M’agraden les noies i els nois.

M’encanta fer esport a la natura.
No m’agrada la política.
M’encanten els animals.
M’agraden els nois.
Estic enganxat/da a l’Instagram.

M’agrada llegir i cuinar.
M’avorreix la política i les sèries.
Tinc un gat.
M’agraden les noies i els nois.
No em puc desenganxar del mòbil.

Recurs 3
Testimoni
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«Qui té ulls per veure-hi i orelles per sentir-hi 
descobreix segurament indiscutibles senyals 
d’esperança. Els dèbils descobreixen que 
es fan forts i invencibles en la mesura que 
s’a junten, que s’uneixen: No per trepitjar 
els drets dels altres, sinó per impedir que 
siguin trepitjats els seus drets fonamentals... 
que no són un obsequi dels governs, ni dels 
poderosos, sinó un regal del Pare.»

Hélder Câmara

Recurs 4
Pregària

Recurs 5
Pregària

A través de Càritas de la vostra zona podreu 
contactar amb educadores i educadors 
socials que treballen de prop realitats 
de violència masclista. De ben segur que 
estaran disponibles per a una trobada 
didàctica al vostre agrupament!
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