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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.



Posa-hi color! 
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Hola a tot@s!

Em dic Eva i tinc 20 anys. La meva família m’ha 
transmès els valors de la pau i el respecte des de 
ben petita i, també, la curiositat per aprendre i  per 
entendre el món.

Aquest estiu passat vaig anar a fer un camp de 
treball a Benín. Molts us preguntareu on és això. 
Aquest país, és un estat situat entre Nigèria, 
Togo, Burkina Faso, Níger i el golf de Guinea. 
Abans de marxar vàrem fer un curs per preparar-
nos a l’experiència. Tenia moltes ganes de fer, 
anava a canviar el món.

Veure aquella realitat et fa reflexionar sobre 
tots els aspectes de la teva vida i sobre el món 
occidental en què vivim.  Allà vam ajudar a la 
construcció d’una escola infantil, col·laborant 
en tasques com pintar, netejar i fer tallers per 
l’alumnat. Vam conviure amb infants que viuen 
en la pobresa però tot i així cada dia venien amb 
un gran somriure a la cara i ben feliços i agraïts 
pel que fèiem.  Hi va haver un nen, que no era 
alumne però que sempre estava pels voltants, 
amb qui em vaig fer molt amiga i que va acabar 
participant dels nostres jocs. Ell, durant tot el 
mes, va venir amb la seva única muda que tenia 
i mig descalç, ja que sols tenia una sabata. Però, 
tal com ja he dit, més content que un gínjol 
perquè jugàvem, cantàvem i passàvem plegats 
tota la tarda sense importar-li la seva pobresa; 
ell estava feliç.

El que vaig fer amb els meus companys  
i companyes no canviarà el món però sí que 
he posat el meu granet de sorra pel canvi.  

D’aquesta experiència he rebut més del que he 
donat, m’ha canviat la vida. Ara ja no m’aturaré, 
continuaré les meves tasques de voluntariat 
perquè al nostre país també hi ha desigualtats, 
pobresa i injustícies, i de mica en mica amb 
l’ajuda de tots i totes l’anirem millorant. Estic 
més conscienciada i molt més implicada. Per 
això t’he explicat la meva experiència, perquè 
no et quedis quiet i et comencis a bellugar. I jo 
et pregunto: quin granet de sorra pots deixar tu 
en el món? 

DISCURS D’EN LUTHER KING
Martin Luther King
Moment de la recepció del premi Nobel de la 
Pau, 1964

Drets per la Pau

UNITATUnitat TRUC
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   Vídeo 
   documental

Avui, quan en el món és negra nit, en l’esperança 
que em dóna la Bona Nova, crido ben fort la 
meva fe en el futur de la humanitat.
No vull creure que les circumstàncies actuals 
dispensin els homes de fer una terra millor.

No vull creure que l’ésser humà només és un 
bri de palla que el corrent de la vida fa boleiar 
i que no pot influir en res en el curs dels 
esdeveniments.

No vull compartir l’opinió dels qui pretenen que 
l’home és captiu de la nit sense estrelles del 
racisme i de la guerra, que l’aurora radiant de la 
pau i de la fraternitat no serà mai una realitat.

No vull fer meva la predicació cínica dels qui 
diuen que els pobles davallaran l’un rere l’altre 
en el terbolí del militarisme cap a l’infern de la 
destrucció termonuclear.

Jo crec que la veritat i l’amor diran la darrera 
paraula, que la vida, encara que de vegades 
sembli vençuda, resta sempre més forta que la 
mort.

Jo crec fermament que, fins i tot enmig dels 
obusos que esclaten i dels canons que tronen, hi 
queda sempre l’esperança d’un matí assolellat.

Jo goso creure que un dia tots els habitants 
d’aquesta terra podran rebre tres àpats a la 
jornada per a la vida del cos, l’educació i la 
cultura per a la salut de l’esperit, la igualtat i la 
llibertat per a la vida del cor.

Crec també que un dia tota la humanitat 
reconeixerà que Déu és la font del seu amor.
Jo crec que la bondat ens salvarà i que donarà, 
com a fruit, la pau.

El llop i l’anyell pasturaran junts, cada home 
podrà seure tranquil a l’ombra de la seva figuera, 
a la seva vinya, i ningú no haurà de tenir por de 
res.

 

PROMISES (documental)
Direcció: Justine Shapiro, Carlos Bolado i B.Z. 
Goldberg. 2002
Durada: 106 min.
Paco Vilallonga. Col·lectiu de Crítics de Cinema 
de Girona.
https://www.youtube.com/
watch?v=kSwx4dNkabQ

Sinopsi:

Un documental sobre la situació del conflicte 
àrabo-israelià a la ciutat de Jerusalem des del 
punt de vista d’un grup de nens.

(…) Afavorit per unes condicions de relativa 
calma en la tensió a la zona, la idea va poder 
cristal·litzar i es va acabar convertint, després de 
tres anys de rodatge i de convivència intermitent 
amb els seus protagonistes, en Promises, un film 
que fins i tot va ser nominat a l’Oscar al millor 
documental i que ha recollit un llarguíssim 
llistat de guardons en els diversos festivals 
internacionals en els que s’ha exhibit.

(...) Els protagonistes-guies del documental 
són set nens -quatre israelians i tres palestins- 
que representen molt diverses realitats de 
l’entramat-mosaic extremadament complex 
que conforma el conflicte àrabo-israelià. Els 
escenaris del film, i per tant on habiten els nens 
protagonistes, estan sempre al voltant de la 
ciutat de Jerusalem.

(...) Tot i viure a pràcticament 20 minuts de 
cotxe uns dels altres, el dia a dia, les condicions 
de vida, l’autonomia vital, les motivacions i el 
leit motiv de cadascun d’aquests nens és tan 
radicalment diferent, que es fa difícil pensar que 
el seu àmbit geogràfic sigui realment tan proper.

En les seqüències de convivència (…) entre 
els dos bessons jueus i els nens del camp de 
refugiats hi ha algunes de les claus que podrien 
portar a un camí de comprensió: entendre l’altre, 
viure la diversitat, acceptar la diferència... 
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Des d’aquest punt de vista, Promises retrata amb 
tota la cruesa l’abisme que separa les diverses 
realitats d’un conflicte etern i aparentment
irresoluble, però ofereix també una llum 
d’esperança cap a la capacitat innata que els 
humans podem tenir d’entendre’ns  
i conviure.

CINTES DE PREJUDICIS

Autoria: Esplac
Objectius de l’activitat: Afavorir l’empatia 
posant-nos en la pell d’una altra persona. 
Adonar-nos dels prejudicis que tenim envers 
algunes persones
Material: Cintes o etiquetes escrites, folis, 
bolígrafs
Desenvolupament de l’activitat:
Es fan grups entre 5 i 10 persones. Es reparteixen 
cintes (etiquetes o post-its) entre els participants 
en els que hi haurà escrita alguna informació, 
la persona que la porti posada no sabrà quin 
missatge porta però la resta del grup sí i hauran 
de fer cas del que indica la cinta al dirigir-se a ella.

Exemples: Mentre parlo no em miris / Alça la 
veu al dirigir-te a mi / Nega tot el que digui / 
Interromp-me quan parli / Porta’m la contrària / 
Cada cop que parli fes veure que no m’entens / 
Mentre et parlo mira’m amb menyspreu.

Es tria un tema de debat i es deixa uns 10-15 
minuts. Després en grups o tots junts valorarem 
l’activitat. Com ens hem sentit? Com ens han 
tractat? Com ha canviat el teu comportament 
al llarg de l’activitat? Com ha canviat la teva 
actitud? Què t’ha provocat? En quines altres 
situacions t’has sentit etiquetat o amb un 
estereotip del que no et deixaven sortir? Com 
influencien els prejudicis en la conducta d’una 
persona?

UN MISTERIÓS ENFONSAMENT
Adaptat de REAL NAVARRO, José, (Madrid), El 
tesoro del cristiano, CCS, vo1, 4ª Edición, 2003, 
pp 120-121

Un matí va ocórrer un fet en un poble que va 
deixar a tothom perplex. Quan van sortir al 
carrer, es van adonar que les seves cases s’havien 
enfonsat uns quants centímetres. I el pitjor 
era que cada nou dia que clarejava les cases 
s’anaven enfonsant una mica més. Van venir 
arquitectes i enginyers de tot arreu per estudiar 
aquell fenomen. Van revisar els fonaments de les 
cases i van comprovar la solidesa del sòl, però 
tot semblava correcte.

Només hi havia una cosa que no podien 
entendre. Existia una casa que no s’havia 
enfonsat ni un mil·límetre tot i que estava sobre 
el mateix sòl que les altres i estava construïda 
amb els mateixos materials. Pertanyia a una 
senzilla família que vivia sense grans luxes. Allò 
era tot un misteri. 

Mentrestant, les altres cases seguien 
enfonsant-se cada vegada més sota terra. 
La gent ja havia d’entrar i sortir de les seves 
cases per les finestres. Cada vegada estaven 
més irritats i molestos per aquella situació tan 
estranya. I com cap persona experta els donava 
cap solució, van anar a la casa que no s’havia 
enfonsat per parlar amb el seu amo. Volien 
preguntar-li què era el que havia fet d’especial 
perquè la seva casa estigués intacta. I aquest, 
gratant-se el cap, els va dir el següent:

 – La veritat amics és que tampoc ho tinc molt 
clar. L’única cosa que he fet d’especial ha estat 
no omplir la meva casa de coses innecessàries. 
Nosaltres som feliços tenint el necessari per viu-
re. Potser vosaltres heu acumulat massa coses 
en les vostres llars fent-les molt pesades.

I aquesta era la veritable raó del que passava. 
La gent de poble només estava preocupada 
per tenir més i més coses per ser feliços, i com 
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mai aconseguien ser-ho, es passaven la vida 
comprant sense parar.

Quan van descobrir això, alguns van decidir 
desprendre’s de tot el que havien acumulat, 
i les seves cases van tornar a estar al nivell del 
sòl. No obstant això, la gran majoria no va voler 
desprendre’s de tot el que tenien i les seves 
cases es van enfonsar tant que van haver de fer 
túnel per entrar en elles perquè estaven sota terra.
 
 – Per què creus que la majoria no va voler solu-
cionar el seu problema?
 – Creus que per tenir més coses o diners per com-
prar tot el que vulguin seran més feliços?
 – De que creus que depèn la felicitat?
 – Sabries explicar a algú el que significa viure 
amb senzillesa? Coneixes a persones que hi 
viuen? Què fas o faries tu per viure-hi?

Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu 
a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres 
mateixos. Perquè el qui escolta la Paraula i no 
la posa en pràctica s’assembla a un home que 
contempla la seva pròpia cara en un mirall: 
es mira, se’n va i a l’instant s’oblida de la cara 
que feia. En canvi, el qui s’emmiralla en la llei 
perfecta, la llei de la llibertat, i hi persevera —
no pas escoltant-la i després oblidant-la, sinó 
posant-la en pràctica—, aquest serà feliç de 
practicar-la.

(Jm 1,22-25)

TERMÒMETRE DE LA PAU

Si et desentens dels conflictes del teu poble, no 
contribueixes a la pau.

Si gires l’esquena al germà, la hi gires 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 la vàlida, 
contamines la pau.
Si poses etiquetes als altres, acomiades la pau.
Si et prens pel teu propi cos, perverteixes 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 has fet silenci, no esperis la 
pau.
Si no estimes, no demanis la pau.
Si et refies que te la portin bona i feta, 
desenganya’t de 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 darrere, 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 dediques temps a fer un servei, ets llevat 
de pau.
Quan tornes bé per mal, ets apòstol del 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 estiguis cansat de buscar-la, la Pau 
et vindrà a trobar.
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LA PAU VINDRÀ

Si creus que el somriure és més fort que les armes,
si creus en el poder de la mà estesa,
si creus que el que agermana a les persones 
és més fort que el que les separa,
si creus que ser diferent és una riquesa i no un 
perill,
si saps mirar als altres amb una mica d’amor,
si prefereixes l’esperança a la sospita,
si creus que tu has de fer el primer pas per 
apropar-te a l’altre,
si pots alegrar-te de l’alegria del veí,
si la mirada d’un nen encara t’arriba al cor,
la pau vindrà.
Si la injustícia que pateixen els altres 
et fa tan de mal com la que tu pateixes,
si saps acceptar que l’altre t’ajudi,
si creus que el perdó va més enllà de la venjança,
si saps cantar l’alegria dels demés i dansar la 
teva festa,
si pots escoltar - tot i que et fan perdre el temps -, 
amb el somriure als llavis, com t’expliquen la 
dissort, 
si saps acceptar la crítica sense defensar-te,
si creus que els altres poden ajudar-te a canviar,
si l’Evangeli no t’escandalitza, 
la pau vindrà.
Si saps escollir i acceptar un punt de vista 
diferent al teu,
si no descarregues les teves culpes sobre els 
demés,
si l’altre és, per damunt de tot, el teu germà,
si la ràbia és per a tu un signe de debilitat i no 
pas de força,
si prefereixes ser ferit abans que fer mal a ningú,
si mires al pobre i a l’oprimit sense sentir-te un 
heroi, 
si creus que l’amor és l’única força,
si creus que la pau és possible, 
la pau vindrà.
Tots podem treballar per la pau, 
però només tu pots començar posant pau al 
teu cor.
Que la teva pregària et doni la serenor i 
esperança que necessites, per construir la pau.

J. F. Moratiel

COM DUES GOTES D’AIGUA

Solia passejar pel bosc quan el dia s’adorm,
volia trobar el meu racó per entendre que tot és 
més senzill que jo.

I tan sols per un segon, fugiria de tota la malícia 
del món,
endinsant-me entre les branques, oblidar qui sóc.
Despendre tot allò que enverina i mossega com 
un escurçó.
Sé que entre la gent com tu i com jo sona la 
mateixa cançó.

Com tu, com jo, la mateixa sang
fills d’una mateixa panxa.
Com tu, com jo, la mateixa sang
energia que ens enganxa.

Solia cantar-li cançons a les pors del meu ventre,
assegut en mig de la nit que arriba lluny 
d’aquesta societat podrida
que emmalalteix del cor, enverina i mossega 
com un escurçó.
Sé que entre la gent com tu i com jo sona la 
mateixa cançó.

Com tu, com jo, la mateixa sang
fills d’una mateixa panxa.
Com tu, com jo, la mateixa sang
energia que ens enganxa.

Energia que ens enganxa, som com dues gotes 
d’aigua.
Fills d’una mateixa panxa, energia que ens 
enganxa.
Som com dues gotes d’aigua, com dues mirades,
com la lluita infinita, com la veritat que 
m’agrada.
Retornarà l’esperança perduda a aquesta 
societat amagada i tossuda.
Lluitaré amb la consciència tranquil·la, fer-ho 
junts és la millor drecera
que el món no espera. Entre la gent com tu i 
com jo sona la mateixa cançó.
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Com tu, com jo, la mateixa sang,
fills d’una mateixa panxa.
Com tu, com jo, la mateixa sang,
energia que ens enganxa.
Com tu, com jo, la mateixa sang,
fills d’una mateixa panxa.
Com tu, com jo, la mateixa sang.

Energia que ens enganxa, som com dues gotes 
d’aigua.
Fills d’una mateixa panxa, energia que ens 
enganxa.
Som com dues gotes d’aigua, fills d’una 
mateixa panxa,
energia que ens enganxa.
Energia que ens enganxa, som com dues 
gotes d’aigua.
Fills d’una mateixa panxa, energia que ens 
enganxa.






