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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 la cançó “Abriendo 
Caminos” de Diego Torres. Queda’t amb una 
frase i comparteix amb el grup per què t’hi 
has fixat.

Abriendo Caminos – Diego Torres

Voy abriendo caminos para dejarte 
las cosas buenas que aprendo 
mientras camino mis calles.

Me llevaré
las buenas luces que tiene la gente 
que me iluminan la vida y me regalan mi suerte 

Como un río que camina hacia el mar  
quiero ver la risa del sol por las mañanas 
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me 
acompañe;
hablando siempre de frente, tirando todo lo malo 
Voy abriendo caminos para encontrarte 
en este mundo perdido 
también hay buenos amigos. 
Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente 
y cuando me sienta solo me cuidaran para 
siempre 

Como un río que camina hacia el mar 
quiero ver la risa del sol por las mañanas 
que venga siempre a golpearnos la ventana 
yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre 
me acompañe 
hablando siempre de frente, tirando todo lo 
malo. 

Como un río que camina hacia el mar 
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar 
ríe, llora, que aún queda mucho por andar 

Y aunque en el mundo hay personas tan grises 
hay otras que no paran de brillar 
en esta vida que se me termina no quiero ya 
dejarte de cantar.

Como un río que camina hacia el mar 
saca el dolor afuera 
y no te quedes a esperar 
como un río que camina hacia el mar 
ríe, llora, que aún queda mucho por andar 

Como un río que camina hacia el mar 

Recurs 1
Cançó

https://youtu.be/ImX1AalXJbc
https://youtu.be/ImX1AalXJbc
https://youtu.be/ImX1AalXJbc
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Recurs 3
Imatges

Fixa’t bé amb aquestes dues imatges i 
reflexiona en grup:

La primera correspon a una família Síria 
actual que es posa a caminar deixant-ho 
tot enrere. La segona imatge correspon a la 
família de Natzaret que fuig a Egipte després 
que Herodes, sabent del naixement de Jesús, 
ordenés executar tots els infants menors d’un 
any.

FAMILIA 
SIRIANA

FAMILIA DE 
NATZARET

De què 
fugen?

Per què 
fugen?

Com se’ls 
rep al lloc de 
destinació?

Quines 
dificultats 
creus que 
troben en el 
camí?

Què esperen 
trobar en el 
país on van?

Què s’hi 
troben?

Completa la graella següent fent la 
comparativa:
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Recurs 3
Vídeo

Us proposem projectar el vídeo “Ivine y 
Almohada”. 

Després de veure’l:
1. Fes un llistat de les coses que t’agraden i 
que hauries de deixar al teu país si haguessis 
de marxar.

2. Creus que tothom és capaç d’emprendre 
un viatge com el que fan les protagonistes 
de la història? Per què?

3. Enumera les etapes que ha de passar una 
persona que ha de marxar ràpidament del 
seu lloc d’origen. I quins sentiments creus 
que deu passar a cada etapa?

EL JOC DE LES CADIRES COOPERATIVES

Es tracta del joc de les cadires: es posa una 
música i tothom va ballant entorn de les 
cadires. Quan para la música tothom ha de 
seure.

La variant cooperativa consisteix en què cada 
vegada es treu una cadira, però no s’elimina 
a ningú. Cada vegada serà més difícil poder 
seure: hauran de fer mans i mànigues per anar-
se aguantant i organitzar-se per gestionar les 
cadires.

Rol 1. Jo com a refugiat/da
• Com t’has sentit quan totes les cadires 
estaven ocupades i tu no tenies lloc i has hagut 
de demanar o empènyer per fer-te un lloc?

• Com creus que se sent algú que arriba a un 
lloc nou i no troba lloc per a ell/a?

Rol 2. Jo com a acollidor/a
• Quan has tingut lloc, què has fet per a encabir 
als que no en tenien?
• Què creus que ha fet la societat per acollir 
les persones que han arribat fugint de la seva 
realitat?

Rol 3. I la societat?
• Quines dificultats heu trobat, com a grup, 
per encabir la gent?
• Quines dificultats crieu que té la societat per 
acollir totes les persones que arriben?

Recurs 4
Dinàmica

https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjSd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjSd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjSd4&feature=youtu.be
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Amic Jesús, tu millor que ningú 
sap què vol dir ser refugiat, 
ja que ho vas viure quan eres petit.

Et demanem que vetllis per totes aquelles 
persones:
petits, joves o grans que han de desplaçar-se
i fugir dels conflictes i la guerra.
Fes que rebin la llum de la teva pau:
la llum de betlem que guia a tots els pobles.

Bona Mare, Maria, 
Fes que  nosaltres siguem, com tu, 
persones acollidores amb els altres.
Sabem que és molt difícil fer-ho amb els 
refugiats sirians,
però podem començar acollint aquelles 
persones
del nostre voltant que són discriminades per
raons de raça, religió o nacionalitat.

Amic Jesús, et demanem que ens donis
un gran cor obert per estimar tothom sigui 
d’on sigui.
Que siguem nens i nenes que, com tu, 
estiguem atents per defensar les persones que 
no tenen tantes facilitats com nosaltres i que
se’ls respectin els seus drets bàsics.

I et donem les gràcies 
per enviar-nos la llum de la pau:
la llum que il·lumina el camí 
cap a una societat més justa i acollidora.

Recurs 5
Pregària



Llistat d’enllaços

CANÇÓ
Abriendo Caminos – Diego Torres

https://youtu.be/ImX1AalXJbc 

CONTE
“Ivine y Almohada”. 

https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjS
d4&feature=youtu.be

 

https://youtu.be/ImX1AalXJbc
https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjSd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fPSTajjSd4&feature=youtu.be

