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Presentació

Com cada any per aquestes dates, ens plau presentar-vos els materials per 
treballar l’arribada de la Llum de la Pau de Betlem. 

Aquest any ens volem posar drets per la pau; volem aixecar-nos i no que-
dar-nos quiets davant de totes les injustícies del món. Al mateix temps, 
volem reivindicar aquells drets fonamentals de la persona humana que, 
un cop adquirits, la porten a viure en pau. 

El dia 10 de desembre farà 65 anys que va aparèixer la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans. Tant de bo que ja la poguéssim jubilar! Això voldria 
dir que en aquests anys s’ha aconseguit que el món sigui més just per a 
tothom... Però per desgràcia encara li queda moltíssima feina per fer. Avui 
en dia, milions de persones veuen com aquests drets els són negats una i 
altra vegada, impedint d’aquesta manera que puguin tenir no només una 
vida en pau, també una vida digna de ser viscuda. 

És per això que volem i ens posarem drets, per deixar sentir les nostres 
veus des de tots els agrupaments, esplais, escoles, etc. aprenent dels que 
ja s’han posat drets abans que nosaltres, ajuntant les nostres accions a les 
seves per tal de, com sempre diem, deixar el món una mica millor de com 
l’hem trobat. 

Equip Llum de la Pau
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Recurs 1   text

Diu la història que dos amics caminaven junts 
pel desert. En un punt del viatge van començar
a discutir i un amic va pegar l’altre. Entristit, 
però sense dir res, aquest va escriure a la sorra: 
“Avui el meu millor amic m’ha pegat”.

Van seguir caminant fins que van trobar un 
oasi on van decidir banyar-se. L’amic a qui 
havien  pegat va començar a ofegar-se i l’altre 
va decidir salvar-lo. Després de recuperar-se va 
escriure en una pedra: “Avui el meu millor amic 
m’ha salvat la vida”.

L’amic que havia pegat i salvat el seu millor 
amic va preguntar: “Quan et vaig entristir ho vas 
escriure a la sorra i ara ho fas en una pedra. Per 
què?”

L’altre amic li va respondre: “Quan algú ens 
entristeix o ens fa mal, hem d’escriure-ho a la 
sorra on els vents del perdó puguin esborrar-ho. 
Però quan algú fa quelcom bo per nosaltres, 
hem de gravar-ho en una pedra on cap vent ho 
pugui esborrar”.

Proposta per interioritzar

Dedica’t un moment a decidir quines coses has 
de deixar escrites en sorra i quines en pedra.

Por qué no ser amigos
Autor: Hombres G - Canto del loco
https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs 

¿Qué es lo que pasa? Re Sol
¿Estamos locos o qué? Mi La
¿Qué es esta farsa? Re Sol
Dime, ¿quién engaña a quién? Mi La
¿Quién se han creído que somos, Re
para tratarnos así? Sol Mi
Sólo sé que así no se puede seguir... Re La Re

Hay muchas formas para hacerse escuchar, 
muchas personas que merecemos la paz. 
¿Por qué odiar al diferente, 
si no es como los demás? 
Cuando todos somos gente nada más. 

¿Por qué no ser amigos, Re
estar unidos, Sol
vivir sin miedo y en libertad? Mi La
¿Por qué no dar la mano, Re
ser como hermanos, Sol
por qué no intentamos vivir en paz?  Mi La
¿Por qué no ser amigos, Re
estar unidos, Sol
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar?                   
Mi La Sol

Se puede hacer, La
trabajando juntos se conseguirá. Re La Re
Y yo no comprendo esta mierda de sociedad, 
nunca estoy de acuerdo con los que quieren 
gobernar. 

Castors / Llúdrigues (6-7 anys)

unitat C/LL

Drets per la Pau

Recurs 2 Cançó   
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Que se metan sus mentiras por donde les 
puedan caber,  pero nosotros tenemos aún 
mucho que hacer. 

¿Por qué no ser amigos, 
estar unidos, 
vivir sin miedo y en libertad! 
¿Por qué no dar la mano, 
ser como hermanos, 
por qué no intentamos vivir en paz? 
¿Por qué no ser amigos, 
estar unidos, 
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar? 
Se puede hacer, 
con voluntad, 
empezando por amar
y respetar a los demás.

Et demanem respecte

Déu, Pare nostre, Creador del món:
ajuda’ns a estimar-nos i respectar-nos
els uns als altres.
Et demanem que totes les nacions siguin 
amigues.
Et demanem que totes respectin les seves 
diferències.
Et demanem que tots ens estimem com a 
germans.
Ajuda’ns a fer el que contribueix
a portar la pau i la felicitat a tota la terra.

Proposta per interioritzar:

Tria una de les frases que et cridin més l’atenció 
i comparteix-la amb els teus companys dient el 
per què.

Proposta per la interiorització

En grup demanem la pau…
Convidem a cada nen/a a fer una petició 
personal.
Deixarem 1 o 2 minuts de silenci.

Exemples:
Jo demano perquè aprenguem a respectar-nos 
i a estimar-nos els uns als altres.
Jo demano perquè acabin els conflictes armats 
que encara hi ha a molts països.
Jo demano perquè el color de la pell no suposi 
un motiu de conflicte.

Jo demano perquè les diferents religions se 
sumin al propòsit d’unir tots els pobles de la 
terra en aquest crit de pau.

Jo demano per…

En grup pensarem un missatge breu per la 
pau. L’expressarem mitjançant lletres humanes. 
Després en farem una fotografia i la penjarem  a 
la sala, al cau, a internet, etc.

Material: persones i una càmera de fotos. Es 
recomana que la fotografia es faci des d’un lloc 
més elevat.

Recurs 3  Pregària   




