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i Noies Guies





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.
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MIL VOLTES REBEL – KÒDUL
https://open.spotify.com/track/6riZy54ZK7vquCV
6kfiF0f?si=qDAWDCwdRXSXRDi2coEVaQ 

BOcultades rere la història
que els homes han redactat
despertem, trenquem la bombolla,
que no ens puguin dominar.

Engabiades i silenciades
hem viscut durant molts anys
limitades a fer de mares
dels que escriuen el demà.

Encenem juntes una lluita,
lluita dolça com la mel,
seguirem tres voltes rebels.
Mantindrem ferma la revolta,
assolirem tots els anhels,
arribarem fins als estels.

Als telers vam teixir revoltes
i en la lluita recordem
que una estrella ha guiat les dones,
i és per això que vencerem.

Ho farem per les nostres àvies
i per les que ens seguiran,
insubmises, rebels i sàvies.
Transformarem el demà.

Encenem juntes una lluita,
lluita dolça com la mel,
seguirem tres voltes rebels.
Mantindrem ferma la revolta,
Assolirem tots els anhels,
Arribarem fins als estels.

I no oblidem, ni perdonem,
però la història la refem
de les arrels fins als estels.
Perquè la mà d’acaronar
és la mateixa de lluitar:
juntes som mil voltes rebels.

TEST DE MASCLISME PER A LES SÈRIES

T’has plantejat alguna vegada si les sèries 
i les pel·lícules que mires, o els còmics i 
llibres que llegeixes reprodueixen estereotips 
masclistes? El test de Bechdel ens a judarà 
a identificar, amb molt poques passes, si la 
nostra obra de ficció preferida mola o no.

1. Pensa en una ficció que t’agradi molt.
2. Hi apareixen dos o més personatges 

femenins?
3. Els personatges femenins interactuen en 

més d’un moment?
4. Les converses dels personatges femenins 

són sobre temes no relacionats amb els 
personatges masculins?

Junts podeu elaborar una llista de ficcions 
que superen el test i d’altres que no. 
Per quines raons recomanaríeu alguna 
d’aquestes? Havíeu pensat abans en aquest 
aspecte?

ENTREVISTA VICKI MOLINS 
https://www.youtube.com watch?v=G1yuDIRXR8A 

La Victòria Molins és una monja teresiana 
referent per a molts cristians de la ciutat 
de Barcelona. El seu compromís i el d’altres 
persones de vida consagrada amb les 
persones dels barris suposa un testimoni 
d’Esglèsia viva al servei de la societat.

Recurs 1
Cançó

Recurs 2
Dinàmica

Recurs 3
Testimoni
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Tant de bo tots els éssers puguin aconseguir 
la felicitat i les seves causes.
Tant de bo tots els éssers puguin alliberar-se 
del sofriment i de les seves causes.
Tant de bo tots els éssers puguin apropar-se 
al goig de la felicitat veritable.
Tant de bo tots els éssers puguin separar-se 
de l’afecció i de l’odi que fan que se sentin 
prop d’uns i distants d’altres.
Tant de bo tots els éssers puguin estimar de 
la millor de les maneres.

L’església de Santa Anna. Podeu contactar-hi 
a través del seu Twitter: @hospitalcampany, o 
anar-hi a fer una visita de forma autònoma!

Recurs 4
Pregària

Recurs 5
Descoberta
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