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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.
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La cançó ens permet cantar plegats i 
emocionar-nos junts establint complicitats 
amb una causa. Què millor que agafar la 
guitarra i aprendre aquesta cançó amb els 
Ràngers i les Noies Guia? Mentre aprenem la 
lletra, us convidem a reflexionar:

Quin és el nostre món?
Quina és la nostra classe de persones?
Quina veu s’ofega avui al mig del mar?

UN MÓN, DUES CLASSES DE PERSONES 
Els Pets

Hi ha una veu trencada que s’ofega al mig del 
mar
Mentre torno en tren de Barcelona;
N’hi ha que som turistes i altres només 
immigrants:
Un món, dues classes de persones.

Hi ha una pell suada que carrega el meu butà,
Per vint duros mentre faig la sopa;
N’hi ha que som turistes i altres només 
immigrants:
Un món, dues classes de persones.

Hi ha un marrec que esmorza
Cola d’una bossa
Que portava coses
Que ell mai no comprarà.
I amb l’olor somnia
Que la sort canvia
I el destí no està fixat.

Hi ha al carrer una noia
Sola i massa jove
Que a la nit tremola
Per guanyar-se el pa,
I amb el pas dels dies
Veu que res canvia i 
Que el destí està fixat.

Hi ha una llei no escrita que per sempre es 
complirà
Tant se val d’on ets si el que ets és pobre;
N’hi ha que som turistes i altres només 
immigrants:
Un món, dues classes de persones.

Recurs 1
Cançó

FONT: Javier Bauluz. Platja de Tarifa, setembre 2000. 

Premi Pulitzer

https://www.youtube.com/watch?v=-TPbX5isWQI
https://www.youtube.com/watch?v=-TPbX5isWQI
https://www.youtube.com/watch?v=-TPbX5isWQI
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EL JUDICI. 
REFUGIATS vs POBLACIÓ AUTÒCTONA

Utilitzarem la dinàmica del judici. Aquesta 
consisteix a repartir el grup en dos: una 
meitat representa les persones refugiades 
que volen entrar al país  i l’altra meitat 
representen a una part de la població 
autòctona que no vol acollir-los. Es farà un 
judici per decidir si s’acull els refugiats o no. 

A l’hora de repartir la gent en els grups pot 
haver-hi gent voluntària per defensar una 
idea o un altre, si no és així, els caps fan el 
repartiment. Un cop repartits, es dóna un 
temps a cada grup perquè prepari arguments 
per defensar la seva opinió davant de l’altre.

Els i les  caps es reparteixen dues tasques 
més: una part farà de jutges que dirigiran el 
judici, donant veu a cada una de les parts 
per defensar els seus arguments, i una altre 
part farà de secretaris que anotaran tot allò 
que sigui interessant que facin els grups per 
defensar les seves idees (arguments, forma 
de parlar, respecte cap a l’altre grup, si parlen 
tots, etc.).

Un cop acabat el judici, s’intercanvien els 
papers dels grups: qui feia de persona 
refugiada ara fa de població i a l’inrevés. 
Es fa el mateix procés, creació d’arguments 
(intentar buscar-ne de nous) i nou judici. 

Un cop acabat el segon judici, ens a juntem 
tots en un sol grup per fer entre tots de 
“jurat popular” per valorar els arguments. 
Els secretaris exposaran els arguments i 
tot allò que hagin observat durant els dos 
judicis i aleshores començarà un debat per 
valorar com s’han defensat les idees i els 

caps aprofitaran el moment per parlar sobre 
la situació real, amb el drama dels refugiats 
i la incomprensió i les pors de les poblacions 
acollidores (trencar tòpics i informacions 
esbiaixades).

Nota: A l’hora de preparar els arguments 
podem donar temps  als grups perquè recullin 
informació (premsa, internet, associacions…) i 
fins i tot deixar-los uns dies de preparació. 

Els i les caps hem de limitar el temps de 
cada fase del joc, valorant el grup que tenim 
i limitant el màxim d’arguments que s’han de 
pensar. Si tenim un grup prou madur, podem 
deixar que el paper dels jutges i secretaris 
també els assumeixin ells mateixos.

Recurs 2
Dinàmica

FONT: José Palazón, Melilla. Premi Ortega y Gasset
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Recurs 3
Poesies de reflexió

Entre tu pueblo y mi pueblo 
Aníbal Nazoa

Entre tu pueblo y mi pueblo
Hay un punto y una raya
La raya dice no hay paso
El punto vía cerrada.
Y así, entre todos los pueblos
Raya y punto, punto y raya
Con tantas rayas y puntos
El mapa es un telegrama.
Caminando por el mundo
Se ven ríos y montañas
Se ven selvas y desiertos
Pero ni puntos ni rayas.
Porque esas cosas no existen
Sino que fueron trazadas
Para que mi hambre y la tuya
Estén siempre separadas.

La poesia posa paraules a emocions i 
sentiments que se’ns fan difícil d’explicar 
arribant al fons del cor. Us convidem a llegir 
amb el grup aquest poemes de diferents 
autors que han estat escrits en diferents 
èpoques. Veureu que el tema de les persones 
refugiades i emigrants no és un tema només 
d’avui sinó que ens ha acompanyat al llarg 
de la història. Us convidem a compartir amb 
els vostres companys i companyes d’unitat 
allò que més us ha impactat.

L’exiliat 
Miquel Martí Pol

Així que pugui tornaré, germans, 
perquè de fet us enyoro.
Ara visc a l’exili i tafanejo
tots els llibres.
No pot ser que el camí
s’hagi esborrat per sempre.
És dur de viure sol
i sempre em dic
que no hem de pensar en la mort,
que no hem  de voler pensar en la mort,
per tal que mai no arribem a disfressar-nos
amb un hàbit de discreta resignació.
L’esperança és el do dels qui sofreixen.
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Podries 
Joana Raspall

Un altre país fóra casa teva,
i diries “sí” en un altra llengua.

T’hauries criat d’una altra manera
més bona, potser; potser, més dolenta.

Tindries més sort o potser més pega...
Tindries amics i jocs d’una altra mena;
duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,
o aniries nu perdut per la selva.

Podries llegir contes i poemes,
o no tenir llibres ni saber de lletra.

Podries menjar coses llamineres
o només crostons eixuts de pa negre.

Podries ....podries...

Per tot això pensa
que importa tenir
LES MANS BEN OBERTES
i a judar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.

Si tu fossis nat a la seva terra,
la tristesa d’ell podria ser teva.
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Save the children, una ONG dedicada a la 
protecció dels nens i les nenes d’arreu del 
món, va publicar aquest vídeo el març del 
2014. Us proposem que el pugueu veure amb 
la vostra unitat perquè us a judi a posar-vos a 
la pell de la protagonista.

 
Vídeo de “Save the children” 

Recurs 4
Audiovisual

La paràbola és un recurs per poder explicar 
algun concepte a través d’un conte o 
història, sense parlar-ne directament. Jesús 
utilitzava les paràboles per parlar amb els 
seus deixebles. A continuació us en deixem 
una. Què us suggereix?

Recurs 5
Pregària

Paràbola del bon samarità (Lc 10, 25-37)

Llavors, un mestre de la Llei es va aixecar i, per 
posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta: 
    —Mestre, què haig de fer per a posseir la 
vida eterna? 
   Jesús li digué: 
    —Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre: 
    —Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb totes les forces i amb 
tot el pensament, i estima els altres com a tu 
mateix.

Jesús li digué: 
    —Has respost bé: fes això i viuràs. 
   Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà 
a Jesús: 
    —I qui són els altres que haig d’estimar?
Jesús va contestar dient: 
    —Un home baixava de Jerusalem a Jericó 
i va caure en mans d’uns bandolers, que 
el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren 
deixant-lo mig mort. Casualment baixava per 
aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà 
de llarg per l’altra banda. Igualment un levita 
arribà en aquell indret; veié l’home i passà de 
llarg per l’altra banda. 

Però un samarità que anava de viatge va 
arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí. S’hi 
acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les 
hi embenà; després el pujà a la seva pròpia 
cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va 
ocupar. L’endemà va treure’s dos denaris i els 
va donar a l’hostaler dient-li: 

—Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et 
pagaré les despeses que facis de més.

Quin d’aquests tres et sembla que es va 
comportar com a proïsme de l’home que va 
caure en mans dels bandolers?

Ell respongué: 
    —El qui el va tractar amb amor.     
Llavors Jesús li digué: 
    —Vés, i tu fes igual.

 Com us heu sentit? 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ 
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ 
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Us recomanem que consulteu la web de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, 
on hi trobareu un recull de recursos i entitats 
que treballen per les persones refugiades i 
immigrants. http://www.fceg.cat/refugiats/

També us convidem a descobrir les 
experiències que han viscut alguns companys 
i companyes d’altres agrupaments amb 
persones refugiades durant els campaments 
d’aquest any. 

ACCIÓ PUÇA
Un grup de caps de diferents agrupaments 
de la Demarcació Vallès/Maresme va decidir 
engegar el projecte “Acció Puça”. La primera 
parada del projecte va ser a Cherso, al camp 
de refugiats. La seva pàgina de facebook 
“Acció Puça” ens permet conèixer la seva 
experiència i estar al cas dels futurs projectes. 

CONTACTE: lleurelliure16@gmail.com

AEIG L’ALVERNA – Truc
El Truc de l’AEiG L’Alverna va desplaçar-se 
al Camp de Refugiats de Calais, a França. 
Trobareu informació del projecte a la seva 
pàgina de Facebook (@projecteTRUC97) i 
podeu sentir l’entrevista que els van fer al 
Matí de Tarragona Ràdio.

CONTACTE: arnau.tgna@gmail.com 

AEIG COLL DE LES SAVINES – Truc
El Truc de l’AEiG Coll de les Savines va dur a 
terme el seu projecte “Fem servei per a fer-nos 
grans” al Camp de dia d’Eko Project, a Grècia. 
Trobareu fotografies de la seva estada a la 
pàgina de Facebook del seu agrupament (@
AEiGColldelesSavines) A part de la feina que 
van fer allà, també van aprofitar per rodar un 
petit documental.

CONTACTE: arnau.arfelis@gmail.com 

AEIG PERE II / SANTA MARIA DE FOIX – Truc
El Truc de l’AEiG Pere II / Santa Maria de 
Foix va desplaçar-se a Filippiada i Salònica 
(Grècia) on malgrat tots els imprevistos van 
aconseguir donar un cop de mà al camp de 
Vasilika i als companys catalans d’Eko Project.  
Podeu veure’n la notícia de Penedès TV aquí 

CONTACTE: alexandrahostalopez@gmail.com 

AEIG SANT SADURNÍ – Truc
El Truc de l’AEiG Sant Sadurní va dur a terme el 
seu projecte “Tot Suma” al Camp de Refugiats 
de Calais, al nord de França. Allà, els i les joves 
van a judar en les tasques de manteniment i 
van organitzar activitats esportives, musicals i 
de manualitats, amb l’objectiu de fer somriure 
als infants i, així, també somriguessin els 
adults. Com a retorn del seu projecte, també 
han rodat un petit reportatge.

CONTACTE: mtorradeflot1997@gmail.com

LLEURE CAP A GRÈCIA
http://lleurecapagrecia.blogspot.com.es/
Un grup de caps de diferents agrupaments de 
la Demarcació de Girona i monitors d’esplais 
de les comarques gironines es van a juntar 
per desenvolupar el projecte “Lleure cap a 
Grècia”, amb l’objectiu de dignificar la vida 
dels infants i joves del Camp de Refugiats 
d’Skaramagas. Al blog hi trobareu el relat de 
la seva experiència.

CONTACTE: capaidomeni@gmail.com

Recurs 6
Descoberta

http://www.fceg.cat/refugiats/
https://www.facebook.com/Acci%C3%B3-Pu%C3%A7a-776295905838279/
http://enacast.com/tarragonaradio/#/programs/elmatidetarragonaradiode11a12h/tarragonaradio_podcast_13409
http://enacast.com/tarragonaradio/#/programs/elmatidetarragonaradiode11a12h/tarragonaradio_podcast_13409
http://www.rtvvilafranca.cat/2016/09/truc-dels-escoltes-vilafranca-ha-col%C2%B7laborat-aquest-estiu-camps-refugiats-grecia/
http://lleurecapagrecia.blogspot.com.es/
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CANÇÓ
UN MÓN, DUES CLASSES DE PERSONES  

Els Pets
https://www.youtube.com/watch?v=-

TPbX5isWQI

AUDIOVISUAL 
Vídeo de “Save the children” 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-
IoHfimQ

DESCOBERTA
http://www.fceg.cat/refugiats/

ACCIÓ PUÇA
https://www.facebook.com/Acci%C3%B3-

Pu%C3%A7a-776295905838279

AEIG L’ALVERNA – Truc
http://enacast.com/tarragonaradio/#/

programs/elmatidetarragonaradiode11a12h/
tarragonaradio_podcast_13409

 AEIG PERE II  
SANTA MARIA DE FOIX – Truc

http://www.rtvvilafranca.cat/2016/09/
truc-dels-escoltes-vilafranca-ha-

col%C2%B7laborat-aquest-estiu-camps-
refugiats-grecia/

LLEURE CAP A GRÈCIA
http://lleurecapagrecia.blogspot.com.es/
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