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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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A partir de les cançons “Las vvitch” i 
“Despacito” us animem a preguntar-vos si 
l’estil de música ha de marcar el tipus de 
lletres que podem i volem escoltar.

DESPACITO – LUIS FONSI FEAT DADDY YANKEE

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote
Tengo que bailar contigo hoy (DY)
Vi que tu mirada ya estaba llamándome
Muéstrame el camino que yo voy (Oh)

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal
Me voy acercando y voy armando el plan
Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah)

Ya, ya me está gustando más de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 
(sube, sube, sube)
(Sube, sube)

Quiero ver bailar tu pelo
Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido (Diridiri, dirididi Daddy)

Si te pido un beso ven dámelo
Yo sé que estás pensándolo
Llevo tiempo intentándolo
Mami, esto es dando y dándolo
Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom
Sabes que esa beba está buscando de mi 
bom, bom
Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe
Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el via je
Empecemos lento, después salvaje

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando poquito a poquito
Cuando tú me besas con esa destreza
Veo que eres malicia con delicadeza

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Y es que esa belleza es un rompecabezas
Pero pa montarlo aquí tengo la pieza

Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 
(sube, sube, sube)
(Sube, sube)

Quiero ver bailar tu pelo
Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido

Despacito
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico
Hasta que las olas griten “¡ay, bendito!”
Para que mi sello se quede contigo
Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)
Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido (DY)
Despacito
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YO NO SOY TU BITCH – LAS VVITCH

¿Quién se hay follado a Yung Beef?
Las vvitch
¿Quién AKA Johan Cruyff?
Las vvitch

Yo no soy tu bitch
A mi me llaman vvitch [x4]

Fíjate en mis letras
Y menos en mis tetas
Escucha lo que digo
No me vengas de machito
Yo no se hacer trap
Ni me quiero dedicar
Me divierto con lo puesto
Y con el garageband
Me gusta bailar
Y me gusta perrear
No significa
Que vayas a follar
No me hace falta
Tu polla pa’ gosar
Tengo Flow entre las piernas
Y solita lo se usar
A mi tu no me pones crazy
Sino que me irritas
Y esto no se cura
Ni con tiritas
Recuerda: yo no soy tu gatita
Yo no ronroneo. Yo me meo en tu cara, 
mojigato

Yo no soy tu bitch
A mi me llaman vvitch [x4]

[Verse 2: Cris Cris]
Vvitch, vente a mi akelarre (Vente a mi 
akelarre)
Tamos con mi abuela y mi madre
Traigo mota, traigo jarabe
Un macho que viene, un macho que arde

No te engañes primo yo no soy tu pana
Todo el día hablando puta, hablando de 
fulana

Pido solo solidaridad
Solo un poquito de sororidad

Yo no soy tu bitch
A mi me llaman vvitch [x4]

Estructurarem la dinàmica en quatre 
moments que es poden treball conjuntament 
o per separat.

EL QUE LA “REALITAT” ENS AMAGA. 
Temps estimat: 20 minuts

Distribuïts en diversos grups de 5 persones 
aproximadament, se’ls proposa treballar 
amb les imatges i notícies que apareixen en 
revistes i diaris. Se’ls demanarà que busquin 
i retallin les notícies i/o fotografies que més 
els cridin l’atenció per la representació que 
faran de la dona i de l’home, especialment els 
que retratin estereotips sexistes. També seria 
interessant que paressin esment no només a 
les informacions sinó també a la publicitat. 
Hi haurà dos grups que utilitzin diaris- poden 
ser digitals- i altres dos, revistes (les revistes 
han de ser variades: de cor, de moda, de 
música etc.)

Se’ls demanarà que qualifiquin les notícies i 
les fotografies per grups:

• Llenguatge despectiu
• Rols de gènere 
• Bretxa laboral
• Bretxa educativa
• Violència de gènere
• Altres (especificar)

Després se’ls demanarà que comparteixin 
Després se’ls demanarà que comparteixin el 
que han trobat en grup, per què els ha cridat 
l’atenció i què opinen del que han trobat.

Recurs 2
Dinàmica
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• Podem iniciar el diàleg amb algunes 
d’aquestes preguntes:

• De què parlen aquestes revistes? 
• Quins són els seus temes principals?
• Com representen a l’home o la dona? 
• Quines notícies cobreixen dels uns i els altres?
• Quins ideals ens transmeten? I en els 

anuncis que apareixen? Hi ha estereotip 
d’home o dona? En quin sentit?

Una vegada iniciat el diàleg, el dinamitzador 
de l’activitat proposa la reflexió sobre la 
desigualtat que sofreix la dona en diferents 
parts del món. A continuació se’ls demana 
que pensin: si ells fossin els editors d’aquests 
periòdics, revistes o catàlegs, quines notícies 
els agradaria que hi apareguessin? O en 
el cas dels catàlegs, com els dissenyarien 
si volguessin reflectir una societat 
veritablement igualitària?

XARXES SOCIALS PER A CONSCIENCIAR.
Temps estimat: 20 minuts

Acabem de veure quina és la situació actual 
en el món avui en dia i quines notícies ens 
agradaria trobar en periòdics i revistes. 
Però realment avui dia no només veiem 
“notícies” en aquests mitjans. Avui són 
les xarxes socials les que més informació 
comparteixen i en elles també la dona és 
protagonista... encara que potser no sempre 
usem aquestes xarxes com mig per a oferir 
i compartir una imatge d’acord amb aquest 
ODS 5, que reflecteixi equitat, apoderament 
i feminisme.

Podríem canviar-ho? Se’ls proposaran als 
nois i noies la següent activitat:

• Que escullin una xarxa social i que posin 
tres cartells on hi hagi escrit: 

1. El que escriuria i compartiria. 
2. El que mai escriuria ni compartiria, però 

he vist. 
3. El que mai usaria ni donaria suport.

Repassant les seves xarxes, han d’anar 
omplint aquests cartells sigui amb imatges 
o fotografies. Un cop tenim els cartells plans 

podem obrir un moment de debat. Algunes 
de les preguntes que ens poden a judar a 
guiar-lo, poden ser:

• Tu algun cop has escrit o compartit 
comentaris ofensius pel teu gènere?

• Som massa tolerants amb les xarxes 
socials dels qui ens agraden (amics ways, 
famosos, col·legues...)

• Com es pot tenir una actitud proactiva 
per frenar les actituds masclistes i 
discriminatòries pel gènere?

LA VIOLÈNCIA VISIBLE/INVISIBLE 
Temps estimat: 10 minuts

Es dibuixa en la pissarra un dibuix d’un iceberg 
mut o un volcà actiu (Sobre aquest iceberg o 
volcà es buscarà representar diferents tipus de 
violència visible i no visible, amb pràctiques 
que ells puguin reconèixer fàcilment).

Sense explicar encara què representa el 
dibuix de la pissarra, es reparteixen post-
its amb diferents formes de violència (ex.: 
assassinat, humor sexista, humiliar, manar 
callar, criticar, violació, assetjament, culpa, 
publicitat sexista, masclismes diversos, 
exemples de llenguatge sexista, etc.). Se’ls 
lliuren també post-its d’un altre color en 
blanc. Ara se’ls explica que han de col·locar 
en el dibuix de la pissarra aquests post-its 
d’acord al fet que siguin un tipus de violència 
visible o no visible i se’ls demana que 
expliquin si han vist o sentit alguns d’ells.

Es demana que vagin reflexionant sobre 
les bases socials en què s’assenteixin les 
formes de violència fàcilment visibles com 
invisibles. També que tornin a mirar si en les 
revistes que han analitzat abans hi ha algun 
d’aquests tipus de violència.

Per a finalitzar, se’ls demana que ells 
mateixos pensin en el seu dia a dia i que 
vegin si hi ha altres tipus de violència visible 
o no visible que vulguin escriure i pegar en 
els post-its en blanc.
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ENS COMPROMETEM AMB EL ODS 5 
Temps estimat: 10 minuts

Com a activitat de tancament, se’ls demana 
que investiguin sobre el ODS 5 a través de 
l’ordinador (que coneguin les seves metes 
i algunes accions que ja s’han dut a terme 
a tot el món per a la seva consecució). 
Posteriorment, hauran de localitzar o 
imaginar algunes accions concretes que 
poden realitzar en el seu entorn per a 
a judar també el seu compliment. Quan 
hagin consensuat tres o quatre accions entre 
tot el grup, les escriuran en retolador gran 
en un paper. 

Finalment, tots els papers quedaran penjats 
en els locals del grup. Seran els seus 
compromisos.

Us convidem a veure aquest vídeo de la 
campanya “Ahora i siempre: protagonistas 
del cambio” que ha publicat l’ONGD SED 
amb la col·laboració de PROIDE i PROCLADE.

https://www.youtube.com/
watch?v=b0DM4l6qd64

L’AMOR ALLIBERA I RESPONSABILITZA

La llei pot fer cristians,
però només l’Amor fa sants.
Els manaments tranquil·litzen, l’Amor 
responsabilitza.
Les normes donen seguretat, l’Amor és una 
aventura.
Els preceptes engendren passivitat, l’Amor és 
creador.
Les ordenances massifiquen, l’Amor 
personalitza.
Els decrets generen dependència, l’Amor ens 
fa lliures.

Recurs 3
Vídeo

Recurs 4
Pregària

Les regles demanen compliment, l’Amor 
reclama iniciativa.
La legislació causa temor, l’Amor dóna 
confiança.
La llei ens divideix, l’Amor unifica.
Els preceptes tenen terme, l’Amor és infinit.

Sherin Khankan dirigeix la pregària a 
la mesquita Mariam de Copenhaguen. 
Considera que l’única manera que té l’Islam 
d’avançar és superar la desigualtat de 
gènere.

https://www.youtube.com/
watch?v=Q9EqJENM8T8 (en anglès)

Enllaç notícia a TV3: https://www.ccma.cat/
tv3/alacarta/telenoticies/lislam-feminista-
duna-imam/video/5752430/ (en català)

Recurs 5
Descoberta
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