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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. 
  
Comissió Llum de la Pau de Betlem 2021 
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THE CHOCOLATE SONG - ÇA C’EST LE MAX!
https://youtu.be/kuDTRJ_GvoU

Explicació

Aquesta cançó ha estat elaborada per 
Fairtrade i a juda a reflexionar sobre la 
producció de xocolata. A través de l’enllaç 
del vídeo i la lletra, pot ser una bona 
introducció per descobrir una mica aquesta 
organització internacional sense ànim de 
lucre. El joves podran descobrir que la seva 
marca apareix en alguns productes del 
nostres supermercats.

Una activitat interessant que podria 
acompanyar aquesta cançó, a més de ballar-
la, seria fer una excursió al supermercat 
i intentar trobar el màxim de productes 
possibles amb l’identificatiu de Fairtrade.

Lletra

The chocolate song
Alright ladies and gentleman,
Boys and girls,
Stop what you’re doing
Sit back and relax
And listen to the story of Max.
It’s time to sing a lot with that Chocolate Song

Bonjour, ça que nous vont faire
c’est tout simple comme 1, 2, 3
c’est la chanson de petit garçon au chocolat
il est sympa, et tout à fait intelligent
il joue le foot, et il aise relaxe.

On l’appelle le Max.

Ça c’est le Max! (x3)
1, 2, 3, come along with me, let me show the 
fruit of the cacao tree
4, 5, 6, let me show you my foot, my trick, 
but did you know that from this fruit they 
make the chocolate bricks
7, 8, 9, I used to be working all the time, but 

now I go to school and I am feeling fine
10, 11, 12, we’re taking care of ourselves, our 
future is looking great, just we began in 
Fairtrade
Ça c’est le Max! (x4) … le Max!
Everybody is crazy about chocolat
All the girls are screaming “Oh la là”
Everybody is crazy about chocolat
Coming from the trees of Africa

Is an amazing fact you will say is that so
More than half a million people
depend on growing cacao
Two hundred thousand children get no school 
education
’Cause they’re working full time on a cacao 
plantation

It’s time to make a change, it’s never too late
You can help them go to school
When you buy Fairtrade

Ça c’est le Max! (x4)
Maintenant vous connaissez la chanson

C’est très facile comme 1, 2, 3
1, 2, 3, come along with me, let me show the 
fruit of the cacao tree,
4, 5, 6, let me show you my foot, my tricks,
7, 8, 9, We are Fairtrade and we’re really fine
We’re really fine (x3)
Ça c’est le Max

Chocolat! Oui, oui, mes amis
There’s a message there for you and me
Chocolat!
When you buy Fairtrade, you help a child who 
need
Chocolate can be bitter 
but hey, life can be so sweet.s

Recurs 1
Cançó
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Un consum responsable de béns i serveis 
es defineix com a moderat, informat, 
reflexiu i conscient, tot tenint en compte 
criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, 
socioeconòmica i lingüística. El consumidor 
responsable és aquell que pren la decisió 
adequada davant d’una oferta de consum.

Aquest és un qüestionari per poder valorar 
els vostres hàbits de consum:

1. És setembre, comença el curs…

a. Tothom sap que curs nou vol dir renovar 
tot el material escolar, des de la motxilla 
a la maquineta, és vital (0 punts)

b. La motxilla i l’estoig del curs passat 
segueixen en bon estat però aquest 
any fem dibuix tècnic i necessitaré un 
compàs que funcioni bé (3 punts)

c. La motxilla i l’estoig del curs passat 
segueixen en bon estat però aquest 
any fem dibuix tècnic i necessitaré un 
compàs que funcioni bé i potser aprofito 
i cau alguna cosa més (1 punt)

2. S’acosta el teu aniversari i els avis 
et pregunten què t’agradaria com a 
regal. Tu, tot i que el teu mòbil funciona 
perfectament, t’has enamorat d’un 
model nou i saps que si el demanes te’l 
regalaran. Què fas?

a. Tothom sap que curs nou vol dir renovar 
tot el material escolar, des de la motxilla 
a la maquineta, és vital (0 punts)

b. La motxilla i l’estoig del curs passat 
segueixen en bon estat però aquest 
any fem dibuix tècnic i necessitaré un 
compàs que funcioni bé (3 punts)

c. La motxilla i l’estoig del curs passat 
segueixen en bon estat però aquest 
any fem dibuix tècnic i necessitaré un 
compàs que funcioni bé i potser aprofito 
i cau alguna cosa més (1 punt)

 

Recurs 2
Dinàmica

3. És l’aniversari del teu pare i li has de fer 
un regal…

a. Li fas una postal i li regales un dia per 
passar-lo junts fent allò que a ell tant li 
agrada (3 punts)

b. Et sumes al regal que li fa la mare, que 
així no has de pensar i el teu pressupost 
és justet (1 punt)

c. Li regales una corbata tot i que no en 
fa servir mai, perquè si ho diuen els del 
Corte Inglés deu ser per alguna cosa (0 
punts)

4. A l’escola us fan llegir el “Mecanoscrit del 
segon origen”, tu...

a. El compres per Amazon, que demà ja el 
tindràs (0 punts)

b. El compres a la llibreria del poble, igual 
que els altres 3 llibres que et demanen 
aquest curs (1 punt)

c. El busques a la biblioteca, el demanes 
als cosins i, si no el trobes, el compres a 
Wallapop (3 punts)

5. S’acosta Nadal i la família et demana que 
facis una llista del que t’agradaria que et 
regalessin, tu…

a. Fas una llista quilomètrica on hi ha roba, 
llibres, videojocs, un patinet elèctric, 
uns auriculars bluetooth i tota mena de 
coses que et fan gràcia però que són 
prescindibles. (0 punts)

b. Fas una llista curta: algunes coses que 
necessites i algunes coses que et fan 
il·lusió. (3 punts)

c. Fas una llista mitjaneta, els regals 
t’agraden però tampoc cal abusar (1 
punt)
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6. És el teu aniversari i tu volies una 
bicicleta bona. Et regalen exactament la 
que volies però t’adones que no és nova 
sinó de segona mà. Té alguna ratllada, 
restes d’uns adhesius i els pneumàtics 
estan una mica gastats. Tu…

a. Et sap greu que no sigui nova però bé, és 
el que hi ha. (1 punt)

b. T’encanta! I què que tingui alguna 
ratllada! Els adhesius es poden acabar 
de treure amb paciència i el dia que 
calgui ja renovaràs els pneumàtics. La 
teva bicicleta nova és una passada 
encara que no l’estrenis tu. (3 punts)

c. Tens un disgust gegant. Volies la 
bicicleta nova de trinca! (0 punts)

7. El teu ordinador té 3 anys i cada dia va 
més lent, a més a més, hi ha alguna tecla 
que s’encalla. Tu…

a. Dius als teus pares que l’hauries de dur a 
arreglar. Busqueu el lloc i al cap d’uns dies 
l’ordinador torna a funcionar bé. (3 punts)

b. Parles amb els teus pares i exageres el 
problema per fer-los entendre que cal un 
ordinador nou, més bo que el que tens 
que només ha durat 3 anys. (0 punts)

c. Dius que el teu està espatllat i fas servir 
l’ordinador dels teus pares fins que ells 
decideixin com resoldre el problema (1 punt)

8. Se t’han trencat uns texans. Què fas?

a. Els guardes! Amb la tela te’n pots fer mil 
coses. (3 punts)

b. Els portes a un punt de reciclatge per 
texans perquè aprofitin el que puguin i 
en facin uns de nous (3 punts)

c. Els llences al contenidor de rebuig i te 
n’oblides (0 punts)

9. Has crescut un pam des de l’hivern 
passat i et cal roba nova. Tu...

a. Vas al mercat amb els teus pares i et 
compres tot el que pots, total és molt barat 
i l’any que ve ja no t’anirà bé. (0 punts)

b. Prefereixes comprar poca cosa però de 
marca, per favor. (0 punts)

c. El preu és important però també ho és 
saber com s’ha fet aquella roba. Busques 
botigues de segona mà o botigues de 
roba sostenible, potser no podràs vestir 
100% de manera responsable però faràs 
el que puguis. (3 punts)

10. A casa et diuen: “Aquesta tarda abans de 
tornar a casa passa a comprar una mica 
de fruita, siusplau, et deixo diners sobre la 
taula”. Tu...

a. Vas al supermercat del costat de casa i 
tot i ser desembre compres un meló, uns 
quants préssecs i maduixes. No tens ni 
idea d’on venen però és el que et ve de 
gust. (0 punts)

b. Vas a la botiga del barri i compres fruita 
de temporada. No saps d’on ve el que 
compres però com a mínim consumeixes 
en botigues locals (1 punt)

c. Encara que hagis de caminar una mica 
més, t’arribes a una cooperativa de 
pagesos de la zona i compres producte 
de temporada i de quilòmetre 0. (3 punts)

RESULTATS

De 21 a 30 punts.
Ets un consumidor o consumidora 
responsable. Evites compres innecessàries i et 
preocupes per saber d’on ve el que compres, 
prioritzant productes locals, sostenibles i 
elaborats respectant els Drets Humans.

D’11 a 20 punts.
Ets força consumista tot i que sembla que 
comences a posar-hi remei. Pensa-t’ho bé a 
l’hora de consumir perquè les teves decisions 
t’afecten a tu, a altres persones i al medi 
ambient.

De 0 a 10 punts.
Ep, ves en compte! Ets consumista en tota 
regla. Tingues present que les teves decisions 
a l’hora de consumir t’afecten a tu, a altres 
persones i al medi ambient.
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QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST?
https://www.youtube.com/watch?v=wRIfCUXEjVo

Us deixem un vídeo elaborat per Càrites on 
s’hi explica de manera àgil i clara què és el 
comerç just i perquè és important.

Podeu introduir el vídeo començant amb 
una pluja d’idees sobre el que creuen saber 
i després fent la contraposició amb la 
informació que extreguin del vídeo. Pot ser 
un bon recurs per iniciar un debat.

PREGÀRIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS

Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
On hi ha odi, que jo hi posi amor.
On hi ha ofensa, que jo hi posi perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi posi unió.
On hi ha dubte, que jo hi posi esperança.
On hi ha error, que jo hi posi veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi posi 
l’esperança. On hi ha tenebra, que jo hi posi 
la llum.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre; 
ser estimat, com estimar.
Perquè és donant que es rep;
perdonant que s’és perdonat;
morint que es ressuscita a la vida eterna.

PAM A PAM
https://pamapam.org/ca/

Pam a Pam és una eina col·lectiva que 
mostra que existeix una economia al servei 
de les persones a Catalunya i et convida 
a participar-hi. Pots fer-ho com a usuària, 
buscant en el mapa aquelles iniciatives 
d’alimentació, habitatge, serveis, energia… 
que et permetin consumir d’acord amb els 
teus valors. Pots ser membre de la comunitat 
oberta que detecta i entrevista els punts que 
apareixen en el mapa. I pots sumar-t’hi com 
a iniciativa, visibilitzar-te al mapa, i articular-
te amb d’altres experiències d’economia 
solidària.

Recurs 3
Vídeo

Recurs 4
Pregària

Recurs 5
Descoberta






