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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



• 

algunes indicacions: 

• Es pot projectar la imatge deixant la sala 
a les fosques per centrar la mirada. També 
es pot imprimir en gran format per facilitar 
l’atencióde l’infant. 

• Es recomana crear un clima de silenci per 
afavorir la interioritat. 

• Cal convidar tothom a poder participar de les 
reflexions que sorgeixen. 

• Es llegirà el text poc a poc i de manera 
entenedora per poder comprendre millor el 
sentit i deixar pas a la imaginació.

CONtEMPLa!

Fixa’t en aquesta imatge. Un casc militar que 
ha deixat de fer la seva funció per la guerra i la 
mort, adquirint una funció per la vida, per la 

Imatge:

pau. Tot i que mai hagis viscut una guerra, 
potser a la teva vida sovint detectes fronts 
oberts on es lliuren “altres guerres”. A casa, a 
l’escola, al carrer, a l’equip, al grup d’amics... I tot 
i que siguin guerres que no es lliurin amb
pistoles, ni bombes, ni míssils... saps de sobres 
que hi ha paraules, pensaments, accions, 
mirades que poden ferir igual que les armes... 
Què tal si enterres aquestes armes i fas que 
la pau neixi al trosset de món que t’envolta, 
amb abraçades, paraules sinceres, d’amor i 
comprensió... Si tu ets capaç d’aconseguir-ho, 
potser serà el primer pas per què la utopia es 
faci realitat...

Pregunta per interioritzar:

Quines armes (paraules, accions, mirades, 
pensaments…) creus que has d’enterrar per 
començar a construir la pau?
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Odio por amor
autor:	juanes
http://www.youtube.com watch?v=XYUULNvxLCo 

Trabajamos como dos locomotoras a todo 
vapor  La fa#
y olvidamos que el amor es mas fuerte que el 
dolor si Mi
que envenena la razón.__ La Mi
Somos victimas de nuestra propia tonta 
creación La fa#
y olvidamos que el amor es más fuerte que el 
dolor  si 
que una llaga en tu interior.  La
Los hermanos ya no se deben pelear Mi
es momento de recapacitar.  si

Es tiempo de cambiar.  La
It’s time to change. 
Es tiempo de cambiar.  fa#
It’s time to change.
Es tiempo de saber Re
pedir perdón,
es tiempo de cambiar si
en la mente de todos  Mi
el odio por amor. La
It’s time to change... fa#m

Si te pones a pensar la libertad no tiene 
propiedad.
Quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor...

Si aprendemos a escuchar quizá podamos 
juntos caminar
de la mano hasta el final yo aquí y tu allá
de la mano hasta el final.
Los hermanos ya no se deben pelear…

Dinàmica per interioritzar:

Torna a llegir la cançó i tria la frase que més t’ha 
tocat el cor. Explica als teus companys el per 
què.

	

Construir	un	món	més	feliç

Senyor, et donem gràcies
pels homes que treballen per la pau
i els que construeixen un món més feliç.
Però sovint veiem a la televisió
infants, dones i homes que pateixen.
Passen fam,
estan ferits per la guerra,
són caçats a casa seva,
aclaparats per les bombes i els fusells.
Però també, a vegades, veiem
homes i dones que se sacrifiquen
pels que pateixen,
i els ajuden a alleujar-se.
Lluiten contra el mal,
somriuen als qui temen i als dèbils,
els donen suport i els infonen esperança.
Senyor, quan s’estima de debò,
el sofriment és menys feixuc,
les injustícies retrocedeixen
i les disputes es pacifiquen.
Ensenya’ns a estimar, a lluitar, a somriure
perquè arribin a nosaltres
la pau i l’amistat,
perquè floreixi l’esperança,
al cor de tothom.

Dinàmica per interioritzar:

Deixarem un moment de silenci per pensar en 
quines accions puc millorar per construir la pau 
des de la classe, cau o grup i els meus com-
panys i companyes. 

Recurs 3 Pregària
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El trencaclosques de la pau 
(veure	annexos)

En grup es construirà el trencaclosques de la 
pau. 

1r moment. testimonis de pau

Es situen a la vista diferents peces de 
personatges testimoni sense enganxar-les. 
Es poden llegir els noms dels personatges i 
explicar l’acció que han realitzat per la pau o 
pels drets de les persones humanes. 

2n moment. tu també ets testimoni

Cada nen/a del grup retallarà una peça en 
blanc del trencaclosques (veure annex) i podrà 
escriure quina acció ja ha fet a la seva vida per 
poder construir la pau al seu voltant (han de ser 
accions ja fetes).

3r moment. Construim la pau

Cada membre del grup completarà el 
trencaclosques juntament amb els altres 
testimonis de la Pau i els drets humans tot 
enganxant-ho en un mural o paper d’embalar. 

En acabar podem tornar a cantar la cançó “Odio 
por amor”. 

Material:

• Annex 1: Peces dels testimonis.
• Annex 2: Peces en blanc. Preparar-ne tantes 

com membres del grup.
• Retoladors de color
• Paper d’embalar
• Pegament
• Tisores
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Mohandas Karamchand Gandhi

Per alguns va ser un profeta, per a d’altres 
MAHATMA, “ÀNIMA GRAN”, títol que s’utilitzava 
per anomenar als grans savis, per a d’altres, un 
orientador polític de la Índia, però per al món, és 
una persona que lluità per la igualtat de tota la 
humanitat, un defensor dels dèbils i els oprimits.

Va néixer a l’Índia el 2 d’octubre del 1869. 
Als 13 anys, els seus pares van arreglar el seu 
matrimoni amb una nena de la seva edat, 
Kasturba Makharji, amb la que va tenir quatre 
fills.

De jove viatjà a Londres, per estudiar lleis i als 
tres anys que va estar allí es va familiaritzar amb 
el llibre sagrat de l’ hinduisme, el Baghavad Gita 
i amb l’Evangeli. L’any 1891 tornà a l’Índia per 
exercir d’advocat.

Va ser enviat com assessor legal a Sud-àfrica. 
Allà va trobar i va patir a la seva pell el rebuig, 
les agressions, els maltractament i la negació 
de llibertats civils i drets polítics que patien 
immigrants indis en aquest país, i la població 
negra. Així que decidí lluitar pels drets dels 
seus compatriotes predicant la política de la no 
cooperació i la protesta pacífica.

Després de vint anys, va tornar al seu país on 
durant la Primera Guerra Mundial realitzà ajudes 
humanitàries. Més tard, després de la matança 
comesa pels soldats britànics a uns manifestants 
a Amritsar, va començar a oposar-se a la 
política colonial del Regne Unit amb l’objectiu 
d’aconseguir la independència de la Índia del 
domini britànic.

Es va convertir en el màxim dirigent del 
Congrés Nacional Indi, el partit que encapçalava 
el moviment independentista, seguint un 
programa de desobediència pacífica civil, 
resistència passiva i boicot als productes 
britànics. El seu moviment va agrupar milions de 
seguidors a tota l’Índia aconseguint finalment la 
independència.

L’Índia es va independitzar i separar en 
dos països, Índia i Pakistan, començant els 
enfrontaments entre hindús i musulmans. 
Gandhi sempre havia lluitat per una Índia unida, 
on hindús i musulmans poguessin viure en pau. 
Un 13 de gener de 1948, als 78 anys, començà 
un dejuni amb el propòsit d’aturar el vessament 
de sang entre els dos fronts. Cinc dies després 
els líders dels dos fronts es van comprometre a 
aturar la lluita i Gandhi abandonà el dejuni.

Dotze dies després va ser assassinat per un 
fanàtic hindú que s’oposava al seu programa de 
tolerància a tots els credos i religions.

Gandhi va regalar al seu país la llibertat i al món 
un exemple de lluita sense odi i sense violència.

*

annex  testimonis de pau
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Panmela Castro

Panmela Castro és una artista brasilera que fa 
servir la pintura en esprai per promoure els drets 
de la dona. 

Als carrers de Rio de Janeiro es poden veure els 
seus murals en honor de Maria de Penha, una 
dona que va ser brutalment atacada pel seu 
espòs i motiu després d’una llei contra la violèn-
cia domèstica establerta el 2006.

Al Brasil, cada 15 minuts una dona és colpejada, 
però rarament els casos són perseguits per la 
justícia.

“Vull ajudar les dones que tenen massa por 
per buscar ajuda”, diu Castro, que entreteixeix 
números d’assistència entre els seus dissenys. 
“No podria dormir si no ho fes”.

Castro va ser reconeguda amb un premi als drets 
humans per l’organització Vital Voices.

Va començar a pintar els murs de Rio de Janei-
ro amb missatges educatius sobre els drets de 
les dones, que tracten el tema de la violència 
domèstica.

L’artista creu fidelment que mitjançant l’art, 
específicament del grafiti, pot provocar un canvi 
positiu en la societat. És per això que ha creat 
l’organització Artefeito, amb la qual impulsa 
altres dones a l’activisme social. Mostra el seu 
treball a Facebook i Twitter.

*annex  testimonis de pau
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Camila Vall ejo

Camila Vallejo Dowling, de 23 anys, estudiant de 
Geografia de la Universitat de Xile i presidenta 
de la Federació d’Estudiants de la mateixa uni-
versitat, s’ha transformat en la líder més popular 
i aferrissada de les revoltes estudiantils que 
tenen a la corda fluixa des de fa mesos el govern 
de Sebastián Piñera. Naturalment, no és l’única 
líder, ni la Federació d’Estudiants és l’única orga-
nització que lluita per la causa de l’educació a 
Xile, però la Camila s’ha convertit en la cara més 
visible d’aquesta rebel·lió pacífica.

Mesurada, parsimoniosa i molt carismàtica,  
la Camila no sembla immutar-se ni tan sols 
davant les reiterades amenaces de mort que 
ha rebut a través de Twitter per funcionaris del 
govern de Piñera. El seu aliat permanent ha estat 
Jaume Gajardo, també comunista i president 
del professorat, que tampoc ha estat exempt de 
rebre reiterats atacs i amenaces de mort.

Des del govern i el gran empresariat -propietaris 
de la majoria dels mitjans de comunicació-, s’ha 
intentat desacreditar i retocar les seves imatges 
davant la ciutadania, però els malintencionats 
esforços no han fet més que fer més gran la bola 
que els ha vingut a sobre. 

*annex  testimonis de pau



Nelson Mandela

Advocat, polític i pacifista sud-africà, que durant 
un quart de segle, va ser el presoner polític 
més famós del món, esdevenint més tard Premi 
Nobel de la Pau, i el primer president negre 
en la història de Sudàfrica escollit per medis 
democràtics sota sufragi universal i símbol de la 
lluita no violenta contra la segregació racial. 

Nelson va néixer en una tribu xosa i quan va ser 
gran, va renunciar al seu dret hereditari  a  ser el 
cap de la tribu per estudiar dret.

Al 1944 va ingressar al Congrés Nacional Africà 
(ANC), un moviment de lluita contra la opressió 
dels negres sud-africans per part de la població 
blanca. 

Al 1948 va arribar a Sudàfrica el Partit Nacional, 
que institucionalitzà la segregació racial 
creant el règim de l’apartheid, on, entre altres 
mesures, es feia una classificació racial d’acord 
a l’aparença física, l’acceptació social o a la 
descendència. 

Es va convertir en el líder del moviment ANC, 
fomentant  mètodes de lluita no violents, 
promovent la aprovació de la Carta de la 
Llibertat, on aspira a un estat multiracial, 
igualitari y democràtic. 

Al 1956 es va endurir el règim racista, causant 
desenes de morts i la persecució i confinament 
dels líders socials. 

Al 1962 va ser detingut y condemnat a cinc anys 
de presó i posteriorment a cadena perpetua, 
com el presoner número 46664. 

Va passar 27 anys en presó sota condicions 
penoses, convertint-se  en el símbol de la lluita 
per la llibertat. En 1990, Frederik De Klerk, 
president de la República por el Partit Nacional, 
alliberà a Mandela i el convertí en 
el seu interlocutor para iniciar un procés de 
democratització de Sudàfrica. 

Al 1994 va guanyar a les eleccions 
democràtiques la presidència, va escollir donar 
la mà a la minoria blanca que l’havia empresonat 
i conduir al seu país a un canvi històric pel camí 
de la reconciliació.

“Ser lliure no és tan sols deslliurar-se de les 
pròpies cadenes, és viure respectant i millorant 
la llibertat dels altres.” 

“Si vols fer les paus amb el teu enemic, has 
de treballar amb el teu enemic. Llavors ell es 
converteix en el teu company”

*annex  testimonis de pau
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amina Lawal

Feble, malalta i sense possibilitats d’alimentar 
les seves filles. Així viu avui Amina Lawal, la dona 
que fa dos anys i mig va commoure i va mobi-
litzar milions de persones en una campanya 
internacional sense precedents que va evitar la 
lapidació. 

L’Amina va tornar al seu poble; té una altra filla, 
la Mariam, a qui amb prou feines pot mantenir; 
i depèn de l’ajuda dels seus familiars, amb qui 
conviu en una barraca de fang. “Estic trista per-
què estic sola i no puc tenir cura de les meves 
dues filles. Tampoc em sento bé, estic malalta, 
però són els problemes amb els nens els que em 
fan estar així. No tinc amb què alimentar-los”,  
va explicar al diari espanyol El País. Igual que al 
setembre de 2003, quan el seu rostre serè va 
arribar als diaris i televisors de tots els con-
tinents, l’Amina segueix vivint a Kurami, un 
llogaret agrícola pobríssim. Llavors, un tribunal 
islàmic l’havia condemnat a morir després que 
detestés la Wasila, la seva tercera filla, concebu-
da fora del matrimoni i quan ja estava divorcia-
da.

Ser enterrada fins a les aixelles i apedregada 
fins a morir és la pena per adulteri prevista per 
la xaria, el sistema jurídic basat en una interpre-
tació ortodoxa de l’Alcorà vigent en 12 dels 18 
estats del nord de Nigèria.

*annex  testimonis de pau
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Jesús de Natzaret

Neix a Galilea dins d’una família jueva, envoltat 
d’un ambient totalment rural on la principal 
preocupació era la subsistència i també l’honor 
familiar.

L’ambient cultural era molt baix. S’estima que 
només el 10% de la població era capaç de llegir 
i escriure.

Va treballar com a artesà rural amb el seu pare, 
Josep, que treballava la fusta i la pedra per 
guanyar-se la vida.

En un moment donat, va ser cridat a deixar-ho 
tot per anunciar el que anomenà “la bona nova 
del regne de Déu”, el que diu que és un regne de 
vida i de pau, un lloc on no s’exclou ningú, allà 
on troben refugi les persones més vulnerables, 
gent que lluita per no perdre les seves terres, 
nens amenaçats per la gana i la malaltia, prosti-
tutes, indigents o malalts marginats per la socie-
tat. Jesús comparteix amb ells la vida itinerant, 
els defensa i els retorna la dignitat.

A més, Jesús és amic de les dones, un dels 
col·lectius més marginats, propietat dels homes 
i dedicades en cos i ànima a les tasques de la llar. 
Jesús s’asseu amb elles, a la mateixa taula, sense 
importar-li la seva puresa legal. Per tant, trenca 
esquemes en la relació amb elles.

Per als cristians és considerat el Fill de Déu, el 
rostre humà de Déu. La seva importància rau 
també en la creença que després de la seva mort 
va ressuscitar, fet que dóna sentit a la seva vida 
i la de les persones que donen la seva vida tot 
estimant els altres.

*annex  testimonis de pau




