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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



Us proposem la lectura d’aquesta notícia del 
Diari de Girona – 29/01/2016   

LA LLIÇÓ DEL SALVAVIDES FALS A LESBOS

La mestra Núria Burgada, mare del popular 
corredor Kilian Jornet, porta a les aules de 
Montellà l’experiència d’a juda als refugiats 
sirians que arriben a Lesbos i els problemes 
que hi troben.

MIQUEL SPA – MONTELLÀ Una armilla 
salvavides penja del sostre en una de les 
aules de l’escola Ridolaina de Montellà. 
En aparença, un objecte desubicat enmig 
d’altres elements de la tasca docent. És una 
armilla salvavides falsa de les que les màfies, 
i els aprofitats, venen als refugiats de Síria 
per 60 euros quan fugen desesperats en una 
de les últimes passes fins a Europa, a l’illa 
grega de Lesbos.

La mestra de l’escola Núria Burgada 
utilitza l’objecte per explicar als alumnes la 
desesperació dels refugiats i l’absurd d’un 
món de fronteres que separa la guerra i 
la mesquinesa d’un costat i el benestar 
de l’altre. Burgada explica la seva recent 
experiència solidària a Lesbos i avisa que 
“tenim el drama dels refugiats aquí mateix 
i no ho sabem perquè vivim protegits per 
les fronteres europees, però ho tenim al 
davant...” Ho fa encara amb el xoc a dins i 
l’ànim urgent d’ensenyar als nens el que 
està passant en ple segle XXI a l’Europa del 
benestar...

Burgada va participar en les tasques de 
recepció de les barques de refugiats els 
primers dies d’aquest mes de gener. S’hi va 
desplaçar com a membre de Transpirinaica 
social i solidària, una entitat que fes de fa 
tres anys cada any engresca joves amb risc 

d’exclusió social a fer una travessa del Pirineu 
sota un centre d’interès solidari, que aquest 
any és el moviment migratori i el fenomen 
dels refugiats. A partir d’aquesta tasca i la 
connexió amb l’ONG Open Arms de Badalona, 
Burgada es va desplaçar amb dos membres 
més de l’entitat a Lesbos, a peu per les platges: 
“hi anàvem d’observadors i a actuar en el 
que poguéssim, però tan sols arribar ja vam 
veure famílies i grups de persones que se’ns 
van acostar demanant menjar, de manera 
que els vam donar tot el que teníem i s’ho van 
repartir... és realment la frontera d’Europa, l’illa 
és a tan sols vuit quilòmetres de Turquia...”. La 
tasca de Transpirinaica Social i Solidària es va 
centrar a esperar a la platja per a la primera 
rebuda de les barques: “són embarcacions 
d’uns sis metres en els quals van cinquanta 
persones, amb els nens al mig i els adults al 
voltant; arriben principalment a primera hora 
del matí després de dues hores de travessa, 
si tot va bé”. Les famílies de refugiats, que 
paguen 1.000 euros per cap a les màfies per 
pujar a la barca, són de classe mitjana o alta 
que fugen de la guerra: “arriben amb molta 
il·lusió perquè es veuen salvats, sense saber 
el que encara els queda... nosaltres els trèiem 
de l’aigua, els posàvem la manta tèrmica i 
els portàvem al campament a l’espera que 
arribés la furgoneta de l’ACNUR per portar-los 
al camp oficial de l’ONU; una vegada allà se’ls 
fa una classificació segons si són refugiats o 
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Recurs 1
Testimoni

http://www.diaridegirona.cat/esports/2016/01/29/llico-del-salvavides-fals-lesbos/765075.html


no, i els que no ho són queden fora del camp 
en mans d’altres ong”. Posteriorment són 
portats al continent, on amb autobusos són 
conduïts fins a la frontera amb Macedònia 
perquè continuïn els seus tra jectes.

Burgada, mare del campió cerdà Kilian 
Jornet, lamenta la paradoxa d’un continent 
on els governs anuncien grans campanyes 
de recepció de refugiats però després sobre 
el terreny se’ls passen uns als altres: “arribes 
allà i el que veus són barreres i barreres, fins 
i tot el govern grec ha detingut cooperants 
acusant-los de tràfic de persones”. La 
professora de Montellà explica que “fa molta 
ràbia saber tot el que passa i veure que no 
som capaços d’arreglar-ho... nosaltres som 
una emergència, però ningú no hi posa remei, 
ningú no s’hi posa seriosament, sembla que la 
societat va per un costat i els governs per un 
altre... la gent que és a la platja traient la gent 
de l’aigua és gent com jo, que dedica uns dies 
de vacances a a judar o gent que està a l’atur 
i que allà se sent útil”.

A l´escola, el relat de Burgada ha generat 
un debat entre els nens, que ja anteriorment 
s´havien interessat sobre el drama dels 
refugiats sirians per fer un treball. La 
professora ha anat introduint cada dia una 
mica la complexitat d´un món injust on uns 
viuen protegits en el cotó del benestar i altres 
han de lluitar i emigrar per aconseguir una 
vida digne. Burgada també ha explicat als 
nens que es poden fer coses pels altres per 
impossible que sembli. La mestre explica que als 
nens els ha xocat molt la història de malícia que 
s´amaga darreres les falses armilles salvavides, 
que xupen l´aigua quan es mullen guanyant pes 
i condemnant els que les porten a enfonsar-se 
més. Ara un penja d´una de les classes prenent 
un nou sentit pedagògic per visualitzar un 
drama que els descobreix de què és capaç la 
humanitat. Amb elements i testimonis directes 
de l´infern a la frontera del benestar.

Transpirinaica Social i Solidària està estudiant 
realitzar altres accions també a Lesbos durant 
la Setmana Santa o bé Europa endins seguint 
el rastre dels refugiats.
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“El clandestino” de Manu Chao
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

Pa’ una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé
Entre Ceuta y Gibraltar

Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Por no llevar papel
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Yo soy el quiebra ley

Mano Negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marihuana ilegal

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley

Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

Recurs 2
Cançó

Després d’escoltar la cançó “El clandestino” 
de Manu Chao, queda’t amb una frase i 
comparteix amb el grup per què t’hi has 
fixat.

https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g
https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g
https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g
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Recurs 3
Dinàmica

EL CLANDESTÍ

Objectius
• Experimentar les dificultats de les persones 
immigrades il·legalment per arreglar papers 
i trobar feina

•Desenvolupar empatia i solidaritzar-se amb 
les persones immigrades
• Valorar les causes i les conseqüències de la 
immigració
• Imaginar possibles solucions als problemes 
derivats de la immigració il·legal

Materials:
Llapis de colors, bolígrafs i fulls en blanc. 
Cartells per identificar cada institució: 
Ajuntament, immobiliària, empresa Florsa, 
empresa Navilera SL, Delegació del Govern 
i Escola. Prepareu prèviament el model de 
fitxes per facilitar la tramitació de papers 
durant el joc: certificat d’empadronament, 
fitxa de contracte de lloguer, fitxa de contracte 
laboral, fitxa de matriculació escolar i fitxa 
de passaport.

Bitllets de 50€ i 100€ simulats.
Temps: Aprox. 90 min.

Desenvolupament de l’activitat

Prèviament a començar el joc, s’escolliran 
les 8 persones que es distribuiran per la 
sala simulant les institucions involucrades 
en aconseguir els papers: l’Ajuntament, la 
immobiliària, les empreses, l’Administració 
Central (Delegació del Govern), l’escola i 
la policia. Cadascuna tindrà un cartell per 
identificar-se. És interessant que també hi 
hagi algun observador i que anoti el més 
rellevant. El dinamitzador/cap també pot fer el 
rol d’observador. 

La resta de grup s’organitza en petits grups 
de 3 a 5 persones. Cada grup serà una família 
immigrant; els seus membres han de decidir 
el país de procedència i qui són els pares i els 
qui els fills (menors de 15 anys). És interessant 
que hi hagi diversos països de procedència, 
per tant, de les famílies formades, un 25% 
escolliran entre països llatinoamericans, un 
25% entre els magrebins, un 20% entre països 
de l’Est, un 15% entre els subsaharians, i un 15% 
entre els asiàtics. 

Material: fitxes per al passaport. Cada persona 
immigrada té un passaport on hi ha de fer 
constar: el seu nom, edat, color de pell i d’ulls, 
altura, país d’origen, sexe i llengua materna.

L’OBJECTIU DE LES FAMÍLIES IMMIGRADES 
ÉS ACONSEGUIR HABITATGE (un contracte 
de lloguer), TREBALL (com a mínim un 
contracte laboral) I ESCOLARITZAR ALS 
FILLS. 

No coneixen els procediments legals 
i s’han d’espavilar sense a juda. El joc 
acabarà, en funció del temps, quan 
almenys alguna família hagi aconseguit 
els tres objectius amb tots els papers en 
regla.
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AJUNTAMENT

Dóna el certificat d’empadronament a qui 
té habitatge reconegut. Una família ha 
de presentar els passaports i un contracte 
de lloguer per poder empadronar els seus 
membres. Si la família ho demana, li donaran 
informació dels papers que necessita: amb 
un contracte de treball es pot aconseguir un 
contracte de lloguer, i en llogar un habitatge es 
poden empadronar. A qualsevol moment tenen 
dret a servei sanitari gratuït i, una vegada 
empadronats, els nens i nenes tenen dret a 
escolarització.

Material: fitxa de certificats d’empadronament. 
El funcionari municipal els elabora amb els noms 
dels empadronats, l’adreça i una signatura seva 
(simula el tampó de l’Ajuntament).

IMMOBILIÀRIA

Aconsegueix pis per 600€ a qui tenen els 
papers en regla (contracte laboral). Pels quals 
no tenen papers se’ls pot llogar pisos per vies 
“rares”, pisos o habitacions amb contracte a 
nom d’altres persones, el cost és d’1.200€.
Material: fitxa de contracte de lloguer que 
l’agent immobiliari emplenarà amb l’adreça del 
pis contractat, la seva signatura i la del membre 
de la família que la representi.

EMPRESA FLORSA

Es dedica a distribuir dibuixos de flors en 
qualsevol part del món. És una gran empresa, 
amb molts treballadors, que pot assumir fins a 
un 50% dels immigrants en joc. També accepta 
menors com a treballadors. Té tendència a 
preferir els treballadors il·legals, li surten més 
rendibles: paga 100€. per flor pintada als que 
tenen papers, als il·legals es paga a 50€. la 
unitat. Els dibuixos de flors passen un control de 
qualitat: totes són diferents i han de tenir com a 
mínim dos colors, l’empresari decideix que les 
que no superin el nivell mínim de qualitat s’han 
de repetir.

Material: papers i colors com a matèries 
primeres. Bitllets de 50 i 100€.

EMPRESA NAVILERA SL

És una empresa mitjana que produeix vaixells 
de paper. Com a màxim pot acceptar un 
20% d’immigrants adults en joc. Té interès a 
contractar legalment als seus treballadors i 
presenta els papers de cada nou treballador a la 
Delegació del Govern. A tots els treballadors els 
paga 100€ el vaixell. No accepta menors. Tenen 
preferència pels treballadors sud-americans, 
és més fàcil entendre’s, després els d’Europa de 
l’Est, els subsaharians, i solament quan no troba 
uns altres accepta magrebins.

Material: papers com a matèries primeres. 
Bitllets de 50 i 100€. Fitxa de contracte laboral. 
Per tramitar un contracte en la Delegació del 
Govern ha de posar el nom de l’empresa, el del 
treballador i el treball que realitza, i la signatura 
de l’empresari.

DELEGACIÓ DEL GOVERN

És responsable de decidir, de totes les peticions 
de contracte de treballadors estrangers 
realitzades per empresaris d’aquí, quines són 
acceptades i quines no. Ho decideix a l’atzar, 
quan l’empresari li fa la demanda l’obliga a 
jugar al “joc dels escuradents”. Si l’empresari 
guanya, li concedeix la petició; sinó, la denega 
i trenca davant seu els papers del contracte. El 
“joc dels escuradents” consisteix en el següent: 
el delegat del govern tindrà a la mà, mig 
amagats, tres escuradents o llumins de diferent 
mida: un més llarg que els altres dos. D’aquests 
només es veuran les puntes, que sobresortiran 
a la mateixa alçada: si l’empresari treu 
l’escuradents més llarg, perd; si treu un dels 
altres dos, guanya

Material: 3 escuradents, o llumins  o qualsevol 
altre objecte que pugui fer la funció).

ESCOLA

Només pot matricular aquells nens i nenes que 
disposin del certificat d’empadronament.

Material: fitxa per formalitzar les matrícules: 
s’ha de posar el nom de l’alumne, l’edat i el 
curs, el nom de l’escola i la seva signatura.

POLICIA

Hi ha 2 policies que cada 2-5 minuts (en funció 
del nombre de participants, el dinamitzador ho 
decideix), fan una batuda policial. En cridar: 
“BATUDA POLICIAL!” Tots els immigrants han 
de córrer per tota la sala; els 3-5 primers 
immigrants atrapats per policies (seguint les 
normes del joc “tocar i parar”) seran reclosos 
en un centre d’internament fins que acabi el 
joc. Aquest centre es representarà col·locant els 
immigrants atrapats de cara a la paret en un 
racó de la sala. Els policies són responsables 
que no s’escapin del centre en cap moment. 
Només els immigrants que tinguin tots els 
papers en regla podran deslliurar-se de les 
batudes policials.



Pioners i Caravel·les 
(14 - 16 anys)

Unitat P/C

Per un mar de Pau

Llum de la Pau de Betlem 2016 - Per un mar de Pau

Avaluació 
Com us heu sentit els immigrants? Els 
empresaris? La policia? El delegat del govern? 
Els funcionaris municipals? El director de 
l’escola? Què ha anotat l’observador? 

És important dedicar temps per expressar les 
emocions, les idees i els sentiments que els 
ha provocat les situacions que han viscut en 
el joc, així com identificar, analitzar i valorar 
què és allò que els ha fet sentir d’aquella 
manera. Podreu enllaçar moltes d’aquestes 
reflexions amb l’explicació de la problemàtica 
que viuen diàriament els immigrants il·legals 
al nostre país.

Què penseu de la situació en què 
es troben els immigrants il·legals? 
Quins motius creeu que fan decidir 
a una persona a emigrar del seu 
país? I a escollir el nostre com a país 
d’acolliment? De quina manera influeix 
el fenomen de la immigració en la nostra 
societat? I en la nostra cultura? I en la 
nostra economia? Com penseu que 
s’hauria de fer l’acolliment i integració 
de les persones immigrades? Quines 
coses proposaríeu fer?

Una vella història explica que un ancià 
acostumava a recórrer la riba de la platja 
molt d’hora cada matí. Caminava llargues 
distàncies, encara que amb freqüència 
s’a jupia, semblava recollir una mica de la 
sorra i després la llançava al mar.

Cert dia un jove va decidir seguir-lo. En 
diverses ocasions l’havia observat realitzar 
aquesta estranya tasca fins que desapareixia 
en la distància. Què recollia? I per què ho 
retornava al mar? L’única manera de saber-ho 
era seguint-lo. I ho va fer. Quan va poder donar-
li abast, la seva sorpresa va ser gran quan va 
veure que es tractava de molts estels de mar.

Recurs 4
Conte

— Per què fa vostè això? —va preguntar el jove, 
curiós.
— És l’única manera de salvar-los la vida —va 
contestar l’ancià—. Si romanen en la riba per 
molt temps, moren deshidratades.

— Però són moltes! Quin sentit té el que està fent?

Mentre mostrava al jove l’estel que acabava de 
recollir, l’ancià va respondre:
— Té sentit per a ella.
llavors l’ancià va llançar l’estel de retorn al mar.

Si hagués estat capaç de parlar, això és el que 
l’estel de mar li hauria dit al jove: «Té sentit 
per mi».

REFLEXIÓ

Té sentit alleujar el dolor d’una persona en una 
època en la qual milions sofreixen? Té sentit 
poder donar part dels teus diners o estalvis 
per una causa, tot i saber que no solucionarà 
tot el problema? Té sentit denunciar les 
injustícies quan el món i el sistema està muntat 
per guanyar diners? Té sentit plorar davant la 
mort dels refugiats quan hi ha tanta gent que 
mort de gana? Té sentit visitar a un malalt 
quan els hospitals estan plens? 

I tant que té sentit. La vida, sigui de qui sigui, 
té sentit i no hi ha res que tingui més valor al 
món. I la teva vida té més sentit quan s’entrega 
als altres... cotitza més a la borsa de l’amor i al 
cap i a la fi, això és el més important.

Pensa per un moment que ets tu el que està al 
mar en una pastera, que ets tu el que pateix, 
que ets tu el que està sent perseguit per 
pensar diferent, que ets tu el que està malalt... 
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Per a dur a terme aquesta activitat proposem 
ambientar la sala penjant fotografies 
d’armilles salvavides i si disposeu d’una 
armilla real col·locant-la al centre.

Lectura de la Paraula de Déu: Fugida a Egipte 
(Mt 2, 13-22)

Un àngel del Senyor es va aparèixer en 
somnis a Josep i li digué:

- Lleva’t, pren el nen i la seva mare, fuig cap 
a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, 
perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo.

Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva 
mare, se’n va anar cap a Egipte i s’hi quedà 
fins a la mort d’Herodes. Així es va complir 
allò que el Senyor havia anunciat pel profeta.

Quan Herodes es veié burlat pels savis, que 
no va avisar-lo d’on havia nascut el nen, es 
va indignar molt, i ordenà que a Betlem i a 
la seva rodalia matessin tots els nens de dos 
anys en avall, l’edat que calculava pel que li 
havien dit els savis.

Després de la mort d’Herodes, un àngel del 
Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a 
Egipte, i li digué:

- Lleva’t, pren el nen i la seva mare i vés-te’n 
al país d’Israel, que ja són morts els qui volien 
matar l’infant.

Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i 
va tornar al país d’Israel.

Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava 
a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué 
por d’anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la 
regió de Galilea  i se n’anà a viure en un poble 
anomenat Natzaret. Així es va complir allò que 
havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè.»

Recurs 5
Pregària

Dinàmica
Aquesta història, de fugida, de 
persecució... s’ha anat repetint al llarg 
del temps, també ara i aquí. 

Quan has sentit la necessitat de 
sentir-te acollit? 
Quan has sentit la necessitat de 
marxar d’un lloc perquè et senties 
incòmode o et feien el buit?

Quan has defensat als altres?
Quan has volgut acollir i a judar als 
altres?

Seguidament, se’ls hi dóna un retolador 
perquè puguin escriure noms de 
persones que saben que necessiten el 
nostre a jut.

https://www.youtube.com/watch?v=Fr0ukVVD390


Llistat d’enllaços

TESTIMONI
Diari de Girona – 29/01/2016 
http://www.diaridegirona.cat/

esports/2016/01/29/llico-del-salvavides-fals-
lesbos/765075.html 

CANÇÓ
“El clandestino” (Manu Chao) 

https://www.youtube.com/
watch?v=0TamvrMZl4g

PREGÀRIA
Vídeo: https://www.youtube.com/

watch?v=Fr0ukVVD390
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