
· D
ret

s per la Pau · 

Llum
 de la Pau de Betle

m
 2

0
13

P/C
Proposta 

d’activitats
Pioners	/		Caravel·les	

(14 - 16 anys)

Organitza	 	 	juntament	amb:



Organitza:

Juntament amb:

text:	Àmbit d’Espiritualitat i Fe
Il·lustració:	Vanesa Vilaseca
Edita:	Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 
 Data: Novembre 2013



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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El termòmetre de la pau
autor/a:	desconegut/da	
Procedència: col·laborador/a

Si et desentens dels conflictes del teu poble, no 
contribueixes a la pau.
Si gires l’esquena al germà, gires l’esquena a la 
pau, encara no construeixes la pau.
Si critiques l’acció dels altres, encara no et 
mulles per la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si recules davant la dificultat, retardes la pau.
Si opines sense fonaments, enrareixes la pau.
Si només la teva opinió és vàlida, contamines la 
pau.
Si poses etiquetes als altres, acomiades la pau. 
Si et prens per la teva imatge externa, enredes 
la pau.
Si vols tenir més del que necessites, et vens la 
pau.
Si no surts mai voluntari per a res, no parlis de 
pau.
Si fa temps que no fas silenci, no esperis la pau.
Si no estimes, no esperis la pau.
Si et refies que te la portin bona i feta, 
desenganya’t de la pau.

Quan prens partit per la no-violència, edifiques 
la pau.
Quan prens responsabilitats que ningú no vol, 
desvetlles la pau.
Quan lluites per la justícia, fas trobadissa la pau.
Quan no critiques per darrera, fas obra de pau.
Quan saps obrir-te als altres, fas créixer la pau.

Quan t’interesses pels problemes del món, fas 
pujar el valor de la pau.
Quan et dediques a fer un servei, ets llevat de 
pau.
Quan tornes bé per mal, ets apòstol de la pau.
Quan no tens por de la veritat, ets profeta de la 
pau.
Quan et poses al costat dels marginats, poses al 
marge la violència.
Quan, per damunt de tot, l’altre és persona, 
dignifiques la pau.
Quan comparteixes els teus béns, fas creïble la 
pau.
Quan trobes la vida de grup, poses fonaments a 
la pau.
Quan engresques l’altre a viure, escampes la 
pau pel món.
Quan estimes com Crist estima, en tu floreix la 
pau.
Només quan estaràs cansat de buscar-la, la pau 
et vindrà a trobar.

Diàleg: 

Un cop llegit es pot convidar els membres de la 
unitat o grup que lliurement expressin en veu 
alta la línia que els ha cridat l’atenció i si volen 
fer algun comentari.

Drets per la Pau

Pioners / Caravel·les (14-16 anys)

uNItatunitat P/C

Recurs 1   text per llegir en grup
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Proposta 1 

En aquests dies previs a Nadal, els nens fan 
la carta al Reis. Nosaltres, ja una mica més 
grandets,  per què no en fem una, entre tota la 
unitat, demanant la pau? 

Aquí teniu un exemple escrit per un grup de 
joves en un país en guerra:

Volguts Reis d’Orient

Creiem que el que necessitem no és gens fàcil, 
encara que tampoc és tan difícil... Diguem que 
és “difícil”... Perquè sols no podem aconseguir-
ho, però amb el compromís de tothom, potser 
sí.

Us demanem de totes les coses bones una 
mica! Que no és poc! I, per si de cas, us enviem 
la llista d’allò més urgent.

Volem:

• Centenars d’ulleres per a racistes (de totes les 
graduacions).

• Milers de llàgrimes de penediment.
• Nocturns atacs de riure.
• Belles sirenes que xiuxiuegin cançons de 

bressol.
• Ponts entre germans.
• Metges que operin el rancor.
• Campaments d’afecte per a ferits.
• Tot tipus de verdures i tendreses.
• Mires telescòpiques per veure els cansats.
• Bombes que esclatin d’alegria.
• Radars que detectin el plor dels nens que 

passen gana i fred...

• Legions de poetes que ensenyin a les casernes 
alguna paraula més que “pim-pam-pum”.

• Diverses caixes de rialles per animar-se a les 
trinxeres.

• Un camí per anar a la pau, sense peatges, 
ni fronteres... Ah! i que sigui ample perquè 
càpiguen tots.

• No sabem què més...
• 
• De tot cor: gràcies!

Recurs 2  text   
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Proposta 2

Proposta: podríem animar els pioners i les 
caravel·les a preparar una dinàmica de pau a 
una unitat més petita (castors i llúdrigues, llops 
i daines…) amb l’objectiu de sensibilitzar-los en 
el tema de la pau i animar-los a fer una carta als 
Reis semblant a la que aquí està escrita. 

Objectiu: ser comunicador de la importància de 
la pau.

Motivació:  Podeu veure el següent vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=1t-__8Oxmvc

L’acció del Pau en aquest vídeo pot servir també 
per motivar la nostra activitat. 

Pau
autor:	els	Pets

Pau treballa i estudia, Mi Si
repassa apunts i llibres La
sota el taulell, mig d’amagat Si
d’una petita oficina Mi Si
on es guanya la vida La
amb un contracte temporal. Si
 
Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i amb un marroquí mig il·legal
i a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.
 
Pau és com la resta La
quan beu molt molesta Si
les cambreres dels locals, Mi La
però al mateix temps es mou, La
vol canviar el món. Si
 
Pau no espera des de la trinxera, Mi Si
Pau té clar que no vol renunciar. La Si
Pau no es queda resignat al terra, Mi Si
Pau demà tornarà a començar. La Si

 

Pau té proves cada dia
de la pornografia que escampa
el món neoliberal.
Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.
 
Pau no és cap heroi,
no té vocació
de ser carn de santoral,
però per dormir tranquil
ha de seguir.
 
Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Material:

• Roba per anar tot el grup vestit igual (jersei o 
samarreta vermella, o blanca, o...)

• Fotocòpies ampliades (A3) del rostre de perso 
natges cèlebres que han dit quelcom sobre la 
pau.

• Fotocòpies ampliades (A3) de cites sobre la  
pau dites per personatges cèlebres.

• Coloms de la pau retallats per entregar a les 
persones que passegen per la plaça, passeig,   
centre comercial...

Desenvolupament:

Tots els membres de la unitat o grup vesteixen 
de la mateixa manera, mateix color, mateix 
tipus de calçat,  mateix tipus de barret... Es pot 
ser creatiu al màxim.

A mode d’“home-anunci”, cadascú porta a 
la part davantera del seu cos la foto d’un 
personatge cèlebre i, al darrera, una cita sobre 
la pau expressada per aquell personatge.

Recurs 3   Dinàmica
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Es passegen per una zona delimitada 
anteriorment (plaça, passeig, centre comercial...) 
i amb cartolines en forma d’ocell.

S’acosten a una persona i li diuen quelcom 
semblant a:

 – Bon Nadal... Si us plau, ajudin’ns a encomanar 
aquest missatge:

“Si cada dia saludem la gent amb un somriure 
i comuniquem serenor i tranquil·litat, SOM 
AGENTS DE PAU”.

Possibles frases a escriure en les fotocòpies que 
es porten damunt del cos:

Isaïes, el profeta: “Que en són, de bonics, els 
peus del missatger que anuncia la pau”

Jean Paul Sartre: “Quan els rics fan la guerra, són 
els pobres els que hi moren”.

Pau VI: “Si vols pau, treballa per la justícia”.

Benjamin Franklin: “O caminem tots junts cap a 
la pau o mai la trobarem”.

Bob Marley: “Les guerres existiran sempre que 
el color de la pell sigui més important que el 
color dels ulls”.

Abraham Lincoln: “La millor manera de destruir 
l’enemic és convertir-lo en amic”.

Martin Luther King: “Jo he somiat també que un 
dia no hi haurà més guerres; que els homes, de 
les espases en faran relles i de les llances, falçs; 
que les nacions no s’aixecaran més l’una contra 
l’altra...”  o bé:  “Jo he somiat que els homes, un 
dia, s’aixecaran i comprendran d’una vegada 
que han estat fets per a viure junts com a 
germans”.

Teresa de Calcuta: “La pau comença amb un 
somriure”.

Joan XXIII: “La pau consisteix en la confiança 
mútua”.

Chavela Vargas: “Hem d’omplir la terra de 
guitarres i violins i no de metralla”.

Jesús de Natzaret:  “Feliços els pacificadors”.

Rabindranāth Tagore: “A través de la pau interior 
podem aconseguir la pau al món”.

John Lenon: “Imagina... tota la gent vivint la 
vida en pau”.
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Per familiaritzar-se amb les frases i 
personatges:

 – Les frases: les podríem penjar pel cau i dir als 
pioners i caravel·les que les llegeixin (creant 
una mica d’ambient tranquil per convidar a la 
reflexió) i que escullin la que més els agradi. 
Els podem preguntar (ja sigui en gran grup, en 
petit grup o en parelles) per què l’han escollida, 
què creuen que transmet, en quin context 
creuen que es va dir...

 – Qui va dir la frase: intentem fer un memory 
o un concurs, intentant endevinar qui va dir 
aquella frase que ens ha agradat. Podem tenir 
penjades també les fotografies amb el nom del 
personatge i el lloc d’on és o on va viure. 

 – Qui són, com van viure i què van fer? 
Podem convidar els joves a saber més dels 
personatges, preparant-los algunes preguntes 
concretes i demanant que ho busquin a 
internet. Podem preparar nosaltres les seves 
biografies i explicar-los el més rellevant del 
personatge, fins i tot podem demanar a un o 
dos dels joves que preparin la presentació del 
personatge i fer que ho presentin de la manera 
que vulguin (amb creativitat i originalitat) 
davant de la resta del grup. 

 – Podem també treballar qui són i què van fer 
aquests personatges i preguntar-nos en què 
ens hi assemblem.

Altres possibilitats a considerar:

• Es pot gravar un vídeo o fer un vídeoclip on  
se’ls vegi fent les accions que se’ls proposen. 

• Potser enlloc de posar-se les cares dels 
persnatges com a “homes anuncis”, podrien fer 
petites pancartes amb un pal. 
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“La	millor	arma	per	contrarestar	la	bomba	
atòmica	és	la	pau”
albert	einstein	

annex  Frases
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“ull	per	ull...	i	el	món	acabarà	cec”	
“no	hi	ha	camí	per	a	la	pau,	la	pau	és	el	
camí”
gandhi	

annex  Frases
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“Que	en	són,	de	bonics,	els	peus	del	
missatger	que	anuncia	la	pau”
isaïes,	el	profeta	

annex  Frases



Llum de la Pau de Betlem 2013 - Drets per la Pau

“Quan	els	rics	fan	la	guerra,	són	els	pobres	
els	que	hi	moren”
jean	Paul	Sartre	

annex  Frases
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“Si	vols	pau,	treballa	per	la	justicia”
Pau	Vi

annex  Frases
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“O	caminem	tots	junts	cap	a	la	pau	o	mai	la	
trobarem”
benjamin	Franklin	

annex  Frases
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“Les	guerres	existiran	sempre	que	el	color	
de	la	pell	sigui	més	important	que	el	color	
dels	ulls”
bob	marley	

annex  Frases
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	“La	millor	manera	de	destruir	l’enemic	és	
convertir-lo	en	amic”
abraham	Lincoln

annex  Frases
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“La	pau	comença	amb	un	somriure”
teresa	de	Calcuta

annex  Frases
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“Feliços	els	pacificadors”
jesús	de	natzaret		

annex  Frases
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“Hem	d’omplir	la	terra	de	guitarres	i	violins	
i	no	de	metralla”
Chavela	Vargas

annex  Frases
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“a	través	de	la	pau	interior	podem	
aconseguir	la	pau	al	món”
rabindrath	tagore:	

annex  Frases



Llum de la Pau de Betlem 2013 - Drets per la Pau

“imagina...	tota	la	gent	vivint	la	vida	en	
pau”
john	Lenon	

annex  Frases




