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Presentació

El 20 de novembre celebrem el 25è aniversari de la Convenció dels Drets 
dels Infants. Per això aquest any els infants volem escampar la nostra veu 
més que mai, a través de la la Llum de la Pau, i poder dir ben alt que volem 
créixer en pau!

Créixer en pau, en entorns lliures de conflictes: tenim dret a la vida, som 
vulnerables a les guerres. La violència, la devastació, el pànic i l’aïllament 
destrossen el nostre món, encara en procés de construcció, fent trontollar 
els fonaments de la nostra vida.

Créixer en pau, amb serenor: necessitem llars acollidores, llocs bons 
i persones que ens acompanyin mentre ens anem fent grans. Necessitem 
sentir-nos estimats, escoltats i compresos. Volem aprendre i descobrir,  
i necessitem confiança per fer-ho.

Amb la Llum de la Pau volem retrobar-nos amb aquesta pau, en molts 
casos desapareguda, com reflecteixen els testimonis de molts infants 
d’arreu del món. Aquest retrobament ha de ser un clam perquè es 
respectin els nostres drets, doncs l’únic que volem tots i totes és créixer, 
créixer en pau.
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Hola a tots!

Em dic Aitizaz Hasan i tinc 15 anys. Visc a Hangu 
situat al nord-oest del Pakistan, una de les zones 
més conflictives del país, i m’agradaria relatar-
vos la meva experiència.

Em desperto sobresaltat, no sé quina hora és  
i vaig corrent a la cuina a mirar el rellotge. Mare 
meva!, m’he adormit i arribaré tard a l’escola –
penso exaltat. Em vesteixo, agafo unes galetes 
per menjar durant el camí i surto de casa. 
Intento anar el més ràpid possible i en algun 
tram corro, però hi ha un bon tros de trajecte  
a peu. Entro per la porta però el conserge no 
em deixa entrar, passen 20 minuts de l’inici de 
les classes i m’hauré d’esperar a fora del col·legi. 
No m’agrada arribar tard perquè llavors, com 
avui, no em deixen entrar i perdo el fil de les 
assignatures. No m’apassiona estudiar però tinc
molt clar que per arribar a ser metge, que és el 
meu somni des de ben petit, haig d’esforçar-me 

al màxim. Esperar-me a fora, se’m fa etern,  però, 
per sort, no sóc l’únic que ha arribat tard i em 
poso a xerrar amb uns nois que estan asseguts  
a un banc a l’altre banda del carrer.

Anem observant la gent que passa pel carrer. 
De cop i volta, veig un home que va en direcció 
a nosaltres, al col·legi. Però a la llunyania no li 
dono importància. Encara s’aproxima més. El 
seu pas és decidit però la seva expressió és com 
un mur impenetrable i la vestimenta és molt 
estranya. Uns segons més tard ho veig. Porta 
una armilla d’explosius. És un atacant suïcida. 
Primer, començo a tremolar i a posar-me nerviós 
però m’aixeco i travesso el carrer decidit. Em 
llenço a sobre del kamikaze a tant sols 150 
metres de l’escola. Penso en els meus amics  
i amigues, en els meus cosins que són a dins, 
no vull que ningú els faci mal. Li bloquejo el pas 
i lluito amb totes les meves forces perquè no 
pugui continuar endavant. El terrorista en veure 
troncat el seu pla, fa detonar els explosius. Provo 
d’aturar-lo però no ho aconsegueixo a temps  
i explota.

Em desperto marejat i no sé a on em trobo, 
miro el meu voltant, tot està borrós, identifico 
material mèdic i dedueixo que estic en 
una ambulància mentre els minuts viscuts 
anteriorment apareixen molts clars i nítids dins 
del meu cap. Els meus ulls em pesen molt  
i pràcticament no em puc moure però estic molt 
orgullós del que acabo de fer. He  evitat que 
entrés a l’escola però no sé fins on ha afectat 
l’explosió. Els ulls se’m tanquen i em torno  
a adormir. Una gran pau interior m’envaeix. 
 

Drets per la Pau

Pioners / Caravel·les (14-16 anys)

UNITATUnitat P/C

Testimoni 
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Vaig morir unes hores desprès a un hospi-
tal proper. Aquell dia vaig salvar un miler de 
vides, entre alumnes i professorat. L’objectiu de 
l’atemptat fallit era la meva escola per raons de 
diferències religioses.  Potser era la meva missió 
en aquesta vida, vaig lliurar la meva vida pels 
altres.

Documental

Títol: Si Gran Bretanya fos Síria
Producció: Save The Children, 2014
Durada: 1,30’
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-
IoHfimQ

Sinopsi:

Save The Children ha llançat una nova cam-
panya que busca sensibilitzar al públic sobre 
l’impacte que la guerra té en els nens. Sota el 
lema “Només perquè no està passant aquí no 
significa que no estigui passant”, l’ONG intenta 
que siguem conscients de la duresa a la qual 
es veuen sotmesos els infants que es troben en 
zones de conflicte.
 
El vídeo recrea un any en la vida d’una nena de 
9 anys. Al principi tot sembla anar bé i aquesta 
viu la seva vida amb normalitat. No obstant això, 

darrere de la nena comencem a veure com se 
succeeixen escenes que no semblen presagiar 
res bo. Segons avança el vídeo van apareixent 
situacions de guerra. El curt acaba amb la nena 
celebrant el seu aniversari de nou, encara que 
en aquesta ocasió ja no està ni feliç ni envoltada 
per la seva família.

• Què ens vol explicar el vídeo?
• On creus que passa?
• Quines situacions bèl·liques actuals 

coneixes?
• Com t’has sentit al veure’l?
• Com creus que et sentiries si et passes a tu?
• Quines coses hauries de deixar?

Fes al mateix amb la imatge de Kelly Short i 
compara-ho.

DINÀMICA DEL CEC 

Objectius: aconseguir una confiança suficient 
per a que es pugui donar la col·laboració
Material: mocadors o venes per tapar els ulls
Desenvolupament: La meitat del grup té els 
ulls tapats. Estan agrupats de dos en dos (un 
cec i un guia). Els guies elegeixen als cecs, sense 
que sàpiguen qui els condueix. Durant 5 minuts 
els guies condueixen els cecs, després hi ha un 
canvi de papers (s’elegeix parella de nou, ara 
escullen els que abans havien estat cecs). Cal 
parar i compartir en grup com s’han sentit.

El passeig no és només una carrera d’obstacles 
pel cec. Siguem imaginatius (posar-lo en presèn-
cia de sons diferents, deixar-lo sol una estona, 
fer-li agafar objectes durant el trajecte, etc.)

• Com us heu sentit quan estàveu amb els ulls 
embenats?

• Us heu sentit ben acompanyats?
• Què és necessari tenir en compte per a què 

els altres se sentin compresos i escoltats?
 

Recurs 1   Vídeo + imatge

Recurs 2  Dinàmica
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EL GRA DE CAFÈ

Una filla es queixava al seu pare de la vida i de 
com les coses li resultaven tan difícils. Es trobava 
atabalada pels problemes, no sabia com fer per 
tirar endavant i creia que es donaria per vençu-
da. Estava cansada de lluitar. Semblava que 
quan solucionava un problema, n’apareixia un 
altre de nou.

El seu pare, un xef de cuina, la va dur al seu lloc 
de treball. Allà va omplir tres olles amb aigua i 
les va posar sobre el foc. Aviat l’aigua de les tres 
olles va bullir. En una hi va tirar pastanagues, a 
l’altra ous i a l’última hi va posar grans de cafè. 
Les va deixar bullir.

El pare no deia res. La filla esperava amb impa-
ciència demanant-se què devia estar fent el seu 
pare. Al cap de vint minuts el pare va tancar 
el foc i va treure les pastanagues, els ous i una 
tassa de cafè.

Mirant a la seva filla, li va dir:

 – Digues, Laura, ¿què veus aquí?
 – Veig pastanagues, ous i cafè.
 – Toca les pastanagues. Com estan?
 – Estan toves.

• Ara agafa un ou, trenca’l. Com és?
• És un ou dur.
• Ara tasta el cafè. T’agrada?
• Mmmm, sí, ha quedat boníssim.

La noia va demanar:

 – Què em vols dir amb això, pare?
 – Et vull dir que tant les pastanagues, com 
els ous, com els grans de cafè s’han hagut 
d’enfrontar al mateix problema: aigua 
bullint. Però cadascun hi ha reaccionat d’una 
manera diferent. La pastanaga va arribar a 
l’aigua forta, dura; però després de passar 
per la prova s’ha tornat dèbil, fàcil de desfer.

L’ou al principi era fràgil, la closca fina protegia 
un interior líquid; però després de passar per 
l’aigua bullint l’interior s’ha tornat dur.

 – I el cafè?
 – Els grans de cafè són una cosa única: des-
prés de passar per l’aigua bullint, ells no han 
canviat, però han transformat l’aigua. Quina 
d’aquestes tres coses ets tu?
 – Què vols dir?
 – Quan els problemes truquen a la porta, com 
reacciones? Ets una pastanaga que sembla 
forta però que quan la mala sort o la pena et 
toquen et tornes dèbil i perds la teva forta-
lesa? O ets un ou, que comença amb el cor 
tendre però que després d’una mort, una 
separació, o un desengany, et tornes dura 
i rígida? Sembles igual per fora, però per 
dins ets aspra i amargada, amb un esperit i 
un cor endurit? O bé ets com el cafè? El cafè 
canvia l’aigua bullint, l’element que li feia 
mal. Quant més calenta estigui l’aigua, millor 
sabor prendrà el cafè. Tant de bo puguis ser 
així i reaccionar als problemes de manera 
positiva, sense deixar-te vèncer, fent canviar 
les coses al teu voltant perquè siguin millors.

Recurs 3   Dinàmica
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Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a 
vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Aquest 
és el meu manament: que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat.

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna 
la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus 
amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic 
servents, perquè el servent no sap què fa el seu 
amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet 
conèixer tot allò que he sentit del meu Pare.

No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he 
escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar 
pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per 
sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom 
meu, ell us ho concedirà. Això us mano: que us 
estimeu els uns als altres.

(Joan 15,9.12-17)

QUE ARRIBI EL TEU REGNE DE JUSTÍCIA

Senyor, tu enviares el teu Fill per complir tota 
justícia.
Proclamà benaurats els homes i les dones
entossudits en què hi hagi justícia per a tothom.
Posà la llei al servei de la persona,
i no volgué fer l’home esclau de la norma.
Pare just i Déu de la justícia,
els homes hem creat un món
de lleis injustes, de repartiments injustos.
Els pobres, els desheretats, els explotats,
s’han dut sempre la pitjor part del repartiment.
Les injustícies tenen nom: fam, dolor, analfabe-
tisme,
atur, nens sens pàtria, homes i dones sense terra 
i sense sostre.
Senyor, que arribi el teu Regne i la seva justícia,
perquè saltin de goig els qui han plorat llàgri-
mes de rebel·lia,

sota la bota injusta dels poderosos,
els pobles espoliats i la seva gent
a qui hem negat el pa i la sal
a la taula comuna preparada per a tots
i per tu generosament abastida.
Senyor, només cessarà la fam de pa,
d’igualtat, d’humanitat i de cultura,
quan els famolencs i assedegats de justícia
sadollin la seva fam i la seva set i quedin tips.

PREGÀRIA PER LES NOSTRES 
DIFERÈNCIES

A vós, el Déu diferent, Déu tot-Altre.
Us donem gràcies per les nostres diferències.
Vós les heu creades per a la nostra joia:
homes i dones, de pells,
de cultures, de religions, de sabers,
de condicions i de conviccions
segons els colors múltiples i canviants,
fetes per a la descoberta i l’admiració.
A vós, el Déu diferent, Déu tot-Altre.
Us demanem perdó per les nostres diferèn-
cies.
Quan més enllà de les nostres dissensions
esdevenen intolerants, rancunioses i guerreres,
exclusives, feridores i mortals.
Quan des de la grisor dels nostres guetos
es drecen com muralles.  
A vós, el Déu diferent, Déu tot-Altre.
Us preguem per les nostres diferències.
Doneu-nos força per resistir
a qui vol anivellar-les.
Inspireu-nos paraules i gestos
per aquells que se n’espanten.
Obriu els nostres cors i les nostres intel·ligències
a les seves belleses.
Feu-nos la gràcia de descobrir-hi
la nostra unitat.

Recurs 4   Evangeli

Recurs 5   Pregària
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NO DUDARÍA
Antonio Flores
Versión de Rosario Flores:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=svvNRwAS8fY

Si pudiera olvidar 
todo aquello que fui, 
Si pudiera borrar 
todo lo que yo vi, 
no dudaría, 
no dudaría en volver a reír. 

Si pudiera explicar, 
las vidas que quite, 
si pudiera quemar, 
las armas que use, 
no dudaría, 
no dudaría en volver a reír. 

Prometo ver la alegría, 
escarmentar de la experiencia, 
pero nunca, nunca más usar la violencia. 

Si pudiera sembrar 
los campos que arrasé, 
si pudiera devolver 
la paz que quité, 
no dudaría, 
no dudaría en volver a reír.

Si pudiera olvidar 
aquel llanto que oí, 
si pudiera lograr 
apartarlo de mí, 
no dudaría, 
no dudaría en volver a reír. 

Prometo ver la alegría, 
escarmentar de la experiencia, 
pero nunca, nunca más Usar la violencia 

• Què pots fer per contribuir a fomentar la 
pau? Per on començaries? Canviaries alguna 
cosa del teu dia a dia?

COMPTA AMB MI
Txarango
https://www.youtube.com/
watch?v=uIKAukcBPDk

Compta amb mi en l’últim sospir de la nit
i en el primer alè del dia.
Als teus llavis, quan badallis,
compta amb mi.
 
Compta amb mi quan s’oxidin els dies
i si la boira entela els vidres
dels teus somnis, quan no els trobis,
compta amb mi.

I tu i jo, en una ciutat gelada
desfent la neu a dins dels teus llençols.
I tu i jo, fins que se’t curin les ales
jo seré aquí espantant els teus malsons.
 
Compta amb mi en els dies de lluita
si l’esperança et descuida.
Als mals passos hi haurà uns braços,
compta amb mi.
 
I tu i jo, en una ciutat gelada
desfent la neu a dins dels teus llençols.
I tu i jo, fins que se’t curin les ales
jo seré aquí espantant els teus malsons.

• Els teus amics i amigues compten amb 
tu? I tu amb qui comptes? Estaries al seu 
costat en totes les situacions de la vida? I si 
signifiqués donar la vida?

Recurs 6   Cançons






