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Per un mar de Pau 

Un any més arriben els materials per treballar 
l’arribada de la Llum de la Pau. Enguany el lema 
és “Per un mar de pau” i és que no podem restar 
indiferents a les notícies que durant el 2016 ens han 
arribat relatives al drama humà que està tenint lloc al 
nostre mar. Gairebé 3.000 persones han mort creuant 
el Mediterrani des d’inicis d’aquest any, fugint de la 
guerra o de la fam i intentant trepitjar una Europa hostil 
que priva el dret d’asil. Tot i que avui aquest conflicte 
sirià és el que més inunda els mitjans, la problemàtica 
de les persones refugiades va molt més enllà, i és que 
ha resultat ser, tristament, un continu al llarg del temps. 
I tot això ha succeït i succeeix al mar on ens banyem 
a l’estiu i a les costes on solem fer moltes de les rutes 
amb les nostres unitats. 

El mar està carregat de simbologia: la seva profunditat, 
la seva extensió i immensitat, el mar com a natura i 
font de vida... L’estat de la mar, sempre carregat de 
contrastos i contradiccions: calma, tempesta, mar 
obert o barrera infranquejable, conflictes nord-sud, 
est-oest, mar de sang o mar de pau. Una simbologia 
que fàcilment ens permet connectar amb temes com la 
justícia, la pobresa, l’entesa entre pobles, la guerra, els 
refugiats o la immigració.

Per tot això aquests materials volen ser elements per 
a la reflexió i el treball de tots aquests aspectes a les 
nostres unitats. Aquest 2016 doncs, volem encendre la 
“Llum de la Pau de Betlem” com a símbol d’esperança 
“per un mar de Pau”, per posar consciència als infants 
i joves sobre aquesta tragèdia i per interpel·lar-nos a 
cadascun i cadascuna de nosaltres  també a un nivell 
més interior. Com sempre, ens farà molta il·lusió poder 
celebrar conjuntament la rebuda de la Llum de la Pau 
amb vosaltres i contribuir així a escampar aquest 
missatge de pau arreu del món.

Equip de la Llum de la Pau
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Després d’escoltar aquesta la cançó 
Mensajes Del Agua de Macaco. Queda’t amb 
una frase i comparteix amb el grup per què 
t’hi has fixat.

Mensajes Del Agua – Macaco
Y que le voy a hacer si yo, amo lo diminuto
Y que le voy a hacer si yo, no quiero que el 
océano sea tan profundo
Y que le voy a hacer si yo, de pequeño 
encontré la fuerza de mi mundo
Y que le voy a hacer si yo, si yo pienso que 
ellos y nosotros sumamos uno
Que le voy a hacer
Y es que gota sobre gota somos ola que 
hacen mares
Gotas diferentes pero gotas todas iguales
Y una ola viene y dice

Somos una marea de gente, 
Todos diferentes remando al mismo compás
Y es que somos una marea de gente, 
Todos diferentes remando al mismo compás

Y una ola viene y te dice
Parece que te sigue
Y el mundo repite

Y que le voy a hacer si yo, nací en el 
Mediterráneo
Y que le voy a hacer si yo, perdí las gotas de 
tu llanto
De tus gotas me inunde transparencias en 
mi sed soñé torrenciales de amor y fe
Como lluvia de primavera borrando grietas 
e igualando mareas
Y es que gota sobre gota somos olas que 
hacen mares
Gotas diferentes pero gotas todas iguales
Y una ola viene y dice

Somos una marea de gente, 
Todos diferentes remando al mismo compás

Y es que somos una marea de gente, 
Todos diferentes remando al mismo compás.

Y una ola viene y te dice
Parece que te sigue
Y el mundo repite
(x2)

Us proposem projectar i explicar el conte 
“L’ametller no va poder fugir”. Després 
d’explicar el conte proposem que pugueu 
obrir una estona de diàleg amb els Castors i 
Llúdrigues amb les preguntes guia.  

També podeu projectar el vídeo del conte 
mentre aneu explicant el conte. 

Recurs 1
Cançó   

Recurs 2
Conte 

Preguntes per a reflexionar:

 Qui són els personatges d’aquest  
 conte?
 On viuen?
 Són feliços? Què els agrada fer?
 Per què fugen la Brisa i la seva   
 família?
 Què es poden endur?
 Com és aquesta fugida?

https://www.youtube.com/watch?v=eGEC9XDxVVs
https://issuu.com/catalunyaeacnur/docs/lametllernovapoderfugir
https://youtu.be/S1gEHNO6sMU
https://www.youtube.com/watch?v=eGEC9XDxVVs
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Proposem fer la dinàmica que apareix en 
aquest conte. Per tal que la reflexió dels nens 
i nenes sigui més espontània, recomanem fer 
primer la dinàmica i després llegir el conte. 

Caldrà que prepareu una fotocòpia on per un 
costat hi hagi un món dibuixat i per darrere 
una persona. Tallarem la fotocòpia per a 
crear un puzle i per grups l’hauran de refer. 
Els nens i nenes han de veure el món, la silueta 
de la persona ha de quedar al darrere. 

Quan tots i totes han fet el puzle llegim el 
següent conte. A l’acabar, els nens i nens 
giraran el puzle del món per descobrir que 
darrere hi ha també la silueta de la persona.

 

Podem arreglar el món!

Això és un científic que està al seu laboratori 
mirant de resoldre els problemes del món. 
Es passa molts dies allà dins, fins que entra 
el seu fill petit de sis anys i li diu: “Pare, ara 
t’a judaré”. El pare, desesperat, li diu: “No, fill, 
vés a jugar”. I el nen li respon: “No, pare, jo et 
vull a judar”. El pare no sap què fer. Aleshores, 
troba el mapa del món en una pàgina d’una 
revista. Llavors diu: “Bé, amb això puc tenir 
el meu fill entretingut durant deu dies i que 
no em molesti”. Agafa unes tisores, retalla la 
pàgina, i comença a tallar-la a trossets. Dóna 
cinta adhesiva al nen i li diu: “Ja que t’agrada 
muntar puzles, mira de muntar el món”. El nen 
no el coneixia, el món. El pare continua amb 
les seves equacions. I el nen, al cap de dues 
hores, li diu: “Pare, ja he acabat”. I el pare: “No 
pot ser, això és cosa de nens, deu haver fet 
qualsevol cosa”. S’ho mira i, efectivament, 
havia arreglat el món i li pregunta: “Però, com 
ho has fet, si no coneixes el món?”. I el nen li 
explica: “Pare, quan has tallat el full, a l’altra 
banda hi havia un home. Com que jo conec 
l’home, he girat tots els paperets. Quan he 
tingut l’home muntat, l’hi he donat la volta i 
havia arreglat el món”.

 Gabriel García Márquez

Recurs 3
Dinàmica

Aquest és un conte que convida a pensar. 
Efectivament, rumiem un moment 
en tots els grans problemes als quals 
s’enfronta el món: la desforestació 
dels boscos, l’extinció d’espècies 
animals, l’embrutiment de mars i rius, la 
contaminació de l’atmosfera, el forat de 
la capa d’ozó, l’escalfament del planeta, 
la superpoblació, la guerra, la violència, 
la fam... i tants i tants altres. 

Pensem un moment. Qui els ha creat 
aquests problemes? No ha estat cosa de 
l’ésser humà? Doncs ja tenim la resposta: 
si volem arreglar el món, primer caldrà 
que arreglem l’ésser humà!
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Algunes indicacions:
1. Es pot projectar la imatge i deixar la sala 
a les fosques per centrar la mirada. També 
es pot imprimir en gran format per facilitar 
l’atenció de l’infant.

2. Es recomana crear un clima de silenci per 
afavorir la interioritat.
3. Cal convidar tothom a poder participar de 
les reflexions que sorgeixen.

Quines paraules et venen al cap 
quan mires cada imatge?

Quins sentiments o emocions et 
transmet cada imatge?

Saps alguna cosa d’aquesta 
campanya? 
 
Què creus que crida a la gent sortir 
al carrer i manifestar-se?

Recurs 4
Imatges

Recurs 5
Pregària

AVUI, ET VULL REGALAR

AMISTAT  perquè quan et sentis sol/a  trobis a 
alguna persona a prop.

SOMRIURES per quan estiguis trist. Sóc el teu 
amic.

LA FORÇA d'unes mans que sempre trobaràs 
a prop.

ABRAÇADES perquè quan et costi seguir 
endavant, mantinguis l'esperança.

Una mica d'HUMILITAT, perquè quan tinguis 
èxit, no se't pugui al cap i reconeguis la 
presència dels altres en ell.

EL MEU AFECTE sincer perquè quan pensis 
que ningú t'acompanya, recordis que sempre 
et porto de la mà.



Llistat d’enllaços

CANÇÓ
Mensajes Del Agua – Macaco

https://www.youtube.com/
watch?v=eGEC9XDxVVs

CONTE
https://issuu.com/catalunyaeacnur/docs/

lametllernovapoderfugir

Vídeo del conte 
https://youtu.be/S1gEHNO6sMU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGEC9XDxVVs
https://www.youtube.com/watch?v=eGEC9XDxVVs
https://issuu.com/catalunyaeacnur/docs/lametllernovapoderfugir
https://issuu.com/catalunyaeacnur/docs/lametllernovapoderfugir
https://youtu.be/S1gEHNO6sMU

