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Llum Km0 : Apropa la Pau

La Llum de la Pau, que els escoltes d’Àustria encenen a Betlem, i que cada any 
acollim a Catalunya, ens dona la oportunitat d’anar aprofundint en els diversos 
aspectes relacionats amb la pau.

Com hem comentat moltes vegades, la pau no és només la manca de guerra, 
sinó un estat d’harmonia, llibertat i reconciliació, tant interior en un mateix com 
exterior en les relacions interpersonals, socials i amb l’entorn.

Enguany ens proposem de treballar la pau tot aprofundint en les formes de 
pensar i fer en relació al consum. El Papa Francesc, a la seva carta Laudato Si 
diu això:

“[Els paradigmes de pensament realment influeixen en els comportaments. 
L’educació serà ineficaç i els seus esforços seran estèrils si no procura també 
difondre un nou paradigma a propòsit de l’ésser humà, la vida, la societat i la 
relació amb la natura. Altrament, continuarà avançant el paradigma consumista 
que es transmet pels mitjans de comunicació[.]” (Laudato Si, 215)”

Enlloc d’un paradigma consumista proposem un paradigma de responsabilitat. 
Reflexionant sobre les nostres decisions de consum, podem entendre les 
conseqüències que aquestes tenen sobre la justícia i pau del nostre entorn.

Quan comprem unes taronges, una samarreta, un mòbil, o qualsevol altra cosa, 
ens podem preguntar sobre els valors que les nostres accions potencien. Estem 
afavorint l’explotació de les persones i del medi natural o bé afavorim una 
economia justa que enforteixi la societat i la relació entre les persones? Com a 
escoltes i guies, i com a persones implicades en la societat volem educar-nos 
en el consum responsable ens permet viure de manera concreta els valors de la 
solidaritat i el de la construcció d’un món millor. 

La pandèmia de la covid ha comportat un aprenentatge a molts nivells. Una fet 
que hem re-descobert és la importància de les xarxes interpersonals properes. 
Aquestes xarxes ens són imprescindibles per tirar endavant en situacions de 
crisi. Volem que la llum de la pau d’enguay sigui una llum de kilòmetre zero. 
Volem apropar la llum de la pau, tenint cura i reflexionant sobre les relacions 
interpersonals properes, ja siguin familiars, personals, del teixit econòmic local o 
socials. Volem cuidar el benestar personal de tots i totes. 

Finalment, no podem oblidar tampoc que la pau interior no és un producte de 
consum.  Consumir més no ens farà més feliços. La pau interior no la podem 
comprar amb diners, sinó que l’hem de viure, construir, acollir. En la nostra xarxa 
propera podem esforçar-nos per a crear un lloc bo, on sentir-nos nosaltres 
mateixos i en harmonia amb els altres. És en aquest lloc on creix la pau. 

A continuació teniu els materials que la comissió ha preparat aquest any per a 
treballar la llum de la pau. Us animem a utilitzar-los, compartir-los, adaptar-lo a 
les vostres necessitats. Portem la llum al nostre quilòmetre zero. Apropem la pau. 
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Recurs 2
Dinàmica

EL TREN DEL COMERÇ JUST (Carles 
Cuberes)
Disponible a Spotify i a Youtube Music

Explicació

Aquesta cançó ens parla de l’alternativa que 
suposa el comerç just i la possibilitat d’una 
altra globalització, de quin és l’origen dels 
productes de comerç just i de què tenen 
de diferent amb els productes de comerç 
convencional. 

La dansa que es balla per files (trens) tant 
llargues com sigui possible. Primer s’escull 
a alguns “voluntaris”, preferentment adults, 
per fer la locomotora del tren. S’explica que 
acabem de muntar els trens del comerç just 
que viatgen per tot el món. El tren comença 
a caminar i va convidant a les persones que 
han quedat fora a incorporar-se.

Lletra

Aaaaai! Que ja surt el tren!
Aaaaai! Hi puja la gent!
Aaaaai! Un tren diferent
Aaaaai! Troba el teu seient
És el tren del comerç just
Que camina, que camina
I que s’endolceix amb sucre
D’Equador i Filipines
I l’arròs de Thailàndia
Cosa fina, cosa fina!
I també quina delícia
El cus-cus de Palestina
Aaaaai! Que ja surt el tren!
Aaaaai! Hi puja la gent!
Aaaaai! Un tren diferent
Aaaaai! Troba el teu seient
És el tren del comerç just
Que camina, que camina
I a Bolívia fa un tastet
D’una sopeta de quinoa
I quan el viatge s’acabi
Junts acabarem el dia

Fent un cafetó a Etiòpia
O un xarrup de te a la Índia
Aaaaai! Que ja surt el tren!
Aaaaai! Hi puja la gent!
Aaaaai! Un tren diferent
Aaaaai! Troba el teu seient

JO TRIO
https://jotrio.cat
https://www.youtube.com/watch?v=YiGkCH_gbTI 

És un vídeo on els infants podran escollir com 
viure el dia a dia. A través d’un noi podreu triar 
opcions de consum i podreu reflexionar sobre el 
seu impacte en el nostre planeta i la seva vida.  

La visualització i treball del vídeo us ha 
d’ajudar a poder parlar amb els infants sobre 
la seva rutina i la de la seva família. En cas de 
no poder veure el vídeo també podeu motivar 
l’activitat teatralitzant el mateix relat del vídeo.

En acabat, entre tots podeu fer un mural 
sobre possibles actituds o accions que podem 
fer per ser més responsables amb el nostre 
consum i en els següent dies de trobada, 
l’aneu rellegint i posant un gomet per cada 
cop que algun dels infants hagi consumit de 
manera responsable. 

DE CONSUMIR A CONSUMIDOR RESPONSABLE
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY 

El professor Setemius, un alienígena molt 
simpàtic,  presenta el dia d’una persona de 
la terra. Una forma simpàtica de veure des 
de fora el nostre dia a dia i poder-ne fer la 
valoració que sigui oportuna i extreure’n 
possibles actituds a millorar.

Recurs 1
Cançó

Recurs 3
Vídeo
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Recurs 5
Descoberta

Et recitem aquest poema,
si vols cuidar el teu món,
escolta’l ben atent.

Planeta, no en tenim més que un
i tots hem de viure en ell.
Si no respectem el medi
ens quedarem sense ambient.

Comença per reciclar
tot allò que consumeixes.
Almenys el vidre i el paper,
als contenidors ho deixes.

No deixis l’aixeta oberta
quan et raspalles les dents;
la dutxa és millor que el bany,
t’estalvia aigua i temps.

Les piles són perilloses,
al fem no es podem tirar,
busca un lloc que les recullin;
porta-les sense tardar. 

No tires papers ni fem
als carrers o al camp,
la natura i la ciutat
somrients t’ho agrairan.

Ara ja ho saps col·lega,
aprèn bé aquests consells
o ens carreguem el planeta 
si cadascú va a la d’ell.

Amb tot el que heu après, reflexionat i 
millorat, podeu intentar fer-ho arribar a totes 
les persones del vostre entorn. Podeu crear 
cartells o senyals amb recomanacions per a 
contribuir a uns millors hàbits en el consum de 
la nostra societat i repartir-los pel cau, l’escola 
o a casa. 

Una altra forma de fer arribar les vostres 
propostes és creant petits vídeos amb consells 
ràpids per transmetre a través de les xarxes. 

Recurs 4
Pregària






