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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



La gran aventura que vaig viure durant vint 
dies al Líban acompanyada de tres voluntaris 
més.

Tot va començar amb una gran rebuda per 
part de la comunitat dels dos germans, 
Andrés, de La Salle i Miquel, Marista, un 
primer contacte amb el projecte Fratelli i 
molta il·lusió per compartir i viure.

La missió era realitzar un Casal d’estiu per a 
150 nens i nenes que provenien del barri i de 
dos shelters.

El Centre Fratelli està a l’antiga escola dels 
Maristes, a Saida (Sidó). Ens trobem amb un 
edifici mig reconstruït, hi ha una part que els 
militars de l’exèrcit libanès fan servir com a 
base actual i, l’altra part de l’escola és la que, 
en tan sols quatre mesos, han rehabilitat. Hi ha 
diferents espais, entre ells, la comunitat dels 
germans, les aules per nivells i sales polivalents 
a més d’un gran menjador amb cuina.

Va ser un gran repte perquè la gran majoria 
dels nens no parlen un altre idioma a part 
de l’àrab. Per tal de facilitar la comunicació 
ens vàrem dividir els quatre voluntaris que 
vivíem l’experiència en tres classes diferents. 
En cada classe hi havia uns 25 nens/es amb 
un educador. Cada matí fèiem viatges per 
anar a buscar als que vivien més lluny, era un 
moment realment màgic.

La primera minifurgo sortia a les 8.15h i feia 
dos viatges, i a les 9.00h sortia l’autocar per 
fer un altre recorregut diferent. Els nens i nenes 
esperaven ansiosos a les parades, pujaven i 
cantàvem tots junts fins a arribar al Centre 
on els altres ens esperaven per començar la 
classe del matí, que durava aproximadament 
una hora. Després esmorzàvem tots junts al 

gran menjador ple de colors, que per cert, 
aquest estiu era el primer cop que al centre 
es cuinava per tots. Més tard, fèiem sonar una 
petita campana i tots corrien a fer files per 
seguir fent activitats i dinàmiques; fins i tot, 
un centre d’interès que vàrem fer per aquells 
dies; es tractava d’una exploradora que havia 
vingut des de Barcelona a conèixer el Líban 
i a tots els nens/es del projecte Fratelli i es 
titulava “En ruta cap a l’Aventura”.

Per situar una mica tot, us diré que vam estar 
a la Ciutat de Saida (Líban), concretament al 
barri cristià de Rmeileh. Allà és on els germans 
Miquel i Andrés han establert la base del 
Projecte Fratelli després d’haver estat buscant 
les zones amb més necessitats. El Projecte 
és una col·laboració que estan realitzant les 
dues congregacions, La Salle i Maristes, per 
tal de proporcionar respostes, sobre tot, a les 
necessitats dels refugiats, especialment dels 
nens desplaçats, en la seva majoria Sirians.

Els primers dies van ser estranys per la 
dificultat de l’idioma, la comunicació es fa 
realment difícil, però gràcies a les ganes que 
ells tenien de fer coses, a la complicitat que 
es crea compartint moments amb ells i amb 
els educadors, va fer que tot sortís sense 
problemes i amb una passió increïble. 

Els vint dies se’ns van passar volant, en un 
tancar i obrir d’ulls. És veritat que acabàvem 
els dies molt cansats perquè també volíem 
conèixer la població de tot el país, els llocs 

Ana Maria Muñoz. Pastoral Marista i La Salle
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Testimoni



on vivien, perquè anàvem a fer activitats als 
shelters després de tot el matí al Centre Fratelli, 
perquè compartíem vida des que sortia el 
primer raig de llum i escoltàvem els primers 
crits d’alguns dels nens, que arribaven a les 
7.00h, fins que el sol s’amagava, però, també 
ens enriquíem amb cada experiència i ens 
omplíem d’amor en realitzar la millor tasca 
que ens van ensenyar. Sent realistes perquè 
a vegades no fan falta moltes paraules per 
transmetre i treballar uns valors. 

El que crec que és el més important de tot 
és que ells i nosaltres vam gaudir, que es van 
sentir feliços de ser nens i de ser tractats 
com a tals, de començar a aprendre a jugar 
plegats i compartir. 

I ara que ja han passat uns dies i que hi penso 
molt en ells i en tot el que hem viscut, estic 
segura que saben que junts arribaran més 
lluny i que les mirades van més enllà de les 
paraules.

Recurs 2
Cançó

La pastera - 70xset

Recordo la por
d’aquella nit d’estiu,
quan tots vam fugir
units com germans.
Quan tots vam fugir,
el somni era més fort.

Recordo el mar fosc.
Als ulls, la frescor
d’aquell vent suau,
agafats de la mà.
d’aquell vent suau.
El somni ja és a prop.

No era fàcil tot,
el somni s’ha trencat.
No sé pas on sóc,
ja no hi ha frescor.
No sé pas on sóc.
Tot està perdut.

Ho volíem fer
però el mar no volgué.
Un fort cop de vent:
el somni desfet.
Un fort cop de vent.
La mort ha arribat.

Estic aquí sol
el mar m’engoleix,
aigua al meu voltant
-una llum al cel-
aigua al meu voltant
potser em salvaré?

La il·lusió s’ha fos,
una manta, un brou.
“Tu no tens papers,
hauràs de marxar.
Tu no tens papers.
Ets un il·legal”.

A casa tornaré,
m’assenyalaran.
No ho ha aconseguit,
una boca més.
No ho ha aconseguit.
Començar de nou.
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https://www.youtube.com/watch?v=fzJWO0VdB80
https://www.youtube.com/watch?v=fzJWO0VdB80
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Recurs 3
Vídeo

Us deixem dos vídeos per a poder obrir debat 
entorn la crisi de les persones refugidades.

El via je de su vida.

Serrat i CEAR demanen la fi de les morts de 
persones refugiades. Rescatemos Nuestro 
Mediterráneo.

Recurs 4
Dinàmica

Dinàmica 1:  
Quina cultura de la pau tens?
Extret de la Fundació per la Pau

Objectius:
Aprofundir sobre les actituds pròpies d’una 
cultura de pau i d’una cultura de violència.
Reflexionar sobre la cultura de pau en els 
àmbits personal i interpersonal.

Material:
Dos fulls per participant: un amb el test i un 
altre per aconseguir la puntuació.

Desenvolupament:
Es reparteix a cada participant una còpia del 
test per tal que el puguin portar a terme de 
forma personal. Abans de començar, però, 
se’ls demana que es puntuïn a ells mateixos 
en cultura de pau, en una escala que vagi de 
0 a 10 i ho apuntin en el full del test, a la part 
destinada per fer-ho a dalt de tot.

Seguidament se’ls dóna uns minuts per 
respondre el test. A mesura que vagin acabant 
se’ls hi va repartint el full d’instruccions que 
permet extreure la puntuació.

Un cop tothom hagi acabat es pot fer una 
posada en comú, recordant que no és un 
examen sinó un joc i que ningú està obligat a 
dir-ne la puntuació. 

Preguntes que us poden ajudar en la reflexió:

Us ha sorprès el resultat del test?
Hi ha molta diferència entre el que heu 
previst i el que ha sortit?
Quines afirmacions us han fet pensar més?
Quines actituds creieu que heu de canviar 
per ser més bons constructors de pau?

https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
https://www.youtube.com/watch?v=fMwEL6ppDS4
https://www.youtube.com/watch?v=fMwEL6ppDS4
https://www.youtube.com/watch?v=fMwEL6ppDS4
https://www.youtube.com/watch?v=hmDBIii7PLU
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TEST DE CULTURA DE PAU

Trobaràs a continuació una llista de frases 
que descriuen possibles actituds o reaccions 
davant dels conflictes o en les relacions amb 
altres persones. Puntua de 0 a 5 el teu grau 
d’acord amb el que cada frase expressa: 
si no hi estàs gens d’acord un 0, si hi estàs 
totalment d’acord un 5. Mira de fer-ho amb 
sinceritat, puntuant en funció d’allò que 
realment sents i no d’allò que creus que 
caldria pensar. Quan acabis obtindràs la teva 
puntuació com a constructor/a de pau. 

1. Quan em trobo amb un conflicte m’agrada 
examinar el meu interior i veure què hauria 
de canviar. 

2. El conflicte no ha de ser motiu per perdre 
les amistats.

3. Quan participo en un debat, m’interessa 
sobretot convèncer els altres d’allò que 
penso jo.

4. Estic disposat a pactar encara que no 
aconsegueixi tot el que voldria.

5. Per aconseguir la justícia i el bé de les 
persones qualsevol mitjà és vàlid.

6. No accepto fàcilment que jo pugui estar 
equivocat.

7. No em sento a gust amb els que vesteixen 
diferent, es diverteixen d’una altra manera, 
són d’un altre grup, o partidaris d’un altre 
equip... Tots aquests, com més lluny millor.

8. Desitjo sentir-me físicament més fort que 
els altres, això em dóna seguretat.

9. Fer mal a les persones no està mai justificat.

10. Quan parlo amb altres persones estic 
disposat a deixar-me convèncer.

11. Després del conflicte més m’estimo tenir 
ben lluny els antics adversaris.

12. Els meus drets són innegociables!

13. Penso que potser els altres també tenen raó.

14. Trobo més important assegurar-se de ser 
just que de ser fort.

15.M’agrada reconciliar-me amb els que m’han 
ofès o amb els que he ofès jo.

CORRECCIÓ DEL TEST
Donar-ho després d’haver fet el test.

De les frases anteriors n’hi ha 8 que són 
expressions d’una mentalitat pacificadora i 
representen prou bé el que vol dir la Cultura 
de la Pau. Són les que porten els nombres: 1, 2, 
4, 9, 10, 13, 14 i 15. Sumant les puntuacions que 
han rebut obtindrem una puntuació màxima 
de 5 x 8  = 40 punts.
Les altres 7 frases corresponen a una 
mentalitat violenta. Són les corresponents als 
nombres: 5, 5, 6, 7, 8, 11 i 12. Sumant les seves 
puntuacions obtindrem una puntuació d’un 
màxim de 5 x 7 = 35 punts. 

Ara cal que facis la resta “puntuació de Cultura 
de pau – puntuació de cultura de violència”. 
(Pot ser que et doni un resultat negatiu).

Marca en aquesta gràfica la puntuació que 
t’ha sortit. En la línia “A” el resultat del test. 
En la línia “B” la puntuació que t’has posat tu 
mateix al principi i que està a dalt de tot del 
full del test.

Tot i que les puntuacions estan fetes en 
escales diferents, podeu comparar els 
resultats observant la gràfica. T’ha sorprès el 
resultat del joc? Comenta els resultats amb la 
resta del grup.
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Dinàmica 2: El castell de cartes
Extret de la Fundació per la Pau.

Objectius:
•Treballem les causes dels conflictes, 
l’aparició de la violència, la seva inutilitat i 
les alternatives possibles.

•Descobrim la pròpia tendència a la violència 
i reflexionem sobre la necessitat d’una cultura 
de pau.

Material:
Un parell de jocs de cartes, plastilina, tapet 
de jugar a cartes, paper i llapis, dues taules i 
una cadira per a cada participant.

Dinàmica:
De primer es divideix el grup en tres equips. 
A un d’ells, en privat, se’ls explica que a 
continuació crearem un conflicte entre els 
altres dos equips i ells seran observadors. 
Hauran d’apuntar què passa (què fan els 
jugadors, què diuen, què senten, etc.). Les 
consignes són: no relacionar-se per res 
amb els jugadors i apuntar tot el que vegin, 
ho considerin d’interès o no. Si hi ha pocs 
participants, els observadors poden ser les 
persones responsables de portar a terme la 
dinàmica.

Als altres dos equips se’ls demana que triïn un 
nom que els identifiqui. Aquí els anomenarem 
A i B. A l’equip A se li dóna un joc de cartes, 
una pastilla de plastilina i un tapet de joc 
d’aquells de color verd (opcional). A l’equip B 
se li dóna un joc de cartes i prou.

A tots dos equips se’ls explica que són dues 
poblacions de l’edat mitjana i que han de 
fer un castell de cartes que simbolitzarà la 
fortificació que els defensarà de l’enemic 
(l’altre equip). Tenen deu minuts per fer el 
castell i l’equip que en acabar el compte 
enrere, tingui el castell més gran, guanyarà el 
joc. És molt important remarcar que l’objectiu 
és guanyar, guanyar i guanyar. I que només 

comptaran els castells que estiguin drets en 
l’últim segon del compte enrere. No poden 
emprar cap material que no se’ls hagi donat.

Es pot fer un rètol que digui “Objectiu: 
guanyar! Tot s’hi val” i treure’l cap al final si 
es veu que hi ha massa passivitat. Comença 
el joc. L’animador no ha d’intervenir per a res 
que no sigui fer complir les normes. Ni tan sols 
hauria de respondre a les preguntes que els 
jugadors li facin. En tot cas, pot orientar els 
observadors per tal que facin bé la seva tasca.

Un cop passats els 10 minuts, s’inicia un debat, 
començant amb els apunts dels observadors i 
continuant amb els comentaris dels jugadors 
de tots dos equips. De primer, cal fer èmfasi en 
els sentiments i les reaccions que hi ha hagut 
durant el desenvolupament del joc, deixant 
que tothom pugui explicar-se. Un cop iniciat 
el diàleg, cal anar avançant cap a l’anàlisi del 
conflicte que s’ha produït, tot aprofundint 
en les seves causes. Finalment, s’han de 
buscar realitats del nostre entorn que siguin 
comparables al conflicte que ha tingut lloc.
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Coses que acostumen a passar:
• Els participants del grup B s’avorreixen i 
es desmotiven perquè veuen que no poden 
guanyar.

• Els participants del grup A se senten 
els “senyors” de la situació. Són els qui 
estableixen les normes.

• Algú de l’equip B prova de negociar un 
intercanvi de materials, sense èxit, o demana 
caritat.

• Algú de l’equip B intenta robar material a 
l’equip A.
• Algú fa malbé el castell de l’altre equip i 
comença una “guerra oberta” (que el monitor 
o monitora ha de deixar que tingui lloc, sense 
que s’arribi a les mans, òbviament).

• Algú s’enfada de debò malgrat que és un joc.
• Durant el desenvolupament del joc es formen 
estratègies de guerra, defenses “militars”, 
etc. (la plastilina acostuma a acabar servint 
de míssils balístics).

Simbolismes de la dinàmica:
• L’objectiu de guanyar l’altre representa 
la competitivitat entre els estats més rics, 
generalment occidentals, que volen seguir 
sent els més rics.

• El repartiment injust del material simbolitza 
la violència estructural del món (injustícia 
econòmica).

• Les actituds dels jugadors són, tot sovint, 
comparables a les actituds tant personals 
davant dels conflictes, com dels països-estats 
(no reconeixement de la injustícia, sentiments 
de superioritat i inferioritat, tendència a la 
defensa “armada”, negativa a cooperar de 
veritat, sentiment de bondat de l’equip A quan 
en realitat fa una caritat misèrrima, etc.).

Notes: Per fer més dinàmica l’activitat, es pot 
donar material inútil a l’equip B per tal de crear 
confusió (per exemple una màquina de fer 
forats o uns imperdibles). D’aquesta manera 
s’aconsegueix donar-los esperances, que ben 
aviat es converteixen en frustració.

Algunes reflexions a les quals és bo 
arribar:
• Les actituds violentes davant del 
conflicte mai el solucionen, sinó que 
l’empitjoren. La violència provoca més 
violència (el que es coneix com a espiral 
o escalada de violència).

• La violència és qualsevol acte que 
fereix l’altre o que té la intenció de fer 
mal. Les conseqüències de la violència 
són la destrucció, l’odi i el rancor.

• Les causes de l’aparició de la violència 
directa són: desavantatge social 
o injustícia (violència estructural), 
competitivitat (és diferent ser 
‘competent’ que ‘competitiu’), manca de 
normes consensuades, violència cultural 
(en el fons, creiem que la violència és útil 
i necessària).

• Hi ha la possibilitat d’actuar sense 
passivitat, però sense emprar la violència: 
la no-violència. Les alternatives a la 
violència ens costen de veure i depenen 
de la nostra pròpia actitud personal 
(diàleg, escolta activa, respecte, etc.).

• És més fàcil desmuntar el castell que 
construir-lo. El mateix passa amb la pau. 
No pot haver-hi una pau duradora sense 
justícia.

• L’animador ha jugat el paper de la 
societat, que fomenta la competitivitat i 
la violència estructural (mal repartiment 
dels recursos). A més, tal com passa a 
nivell internacional, ha plantejat un context 
sense normes consensuades per tothom, 
on és fàcil que imperi la llei del més fort. 
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Recurs 5
Pel·lícula

LA BUENA MENTIRA

Aquesta pel·lícula ens apropa a la dura realitat 
dels refugiats a través de la història de 
Mamère, Jeremies i Paul, tres joves sudanesos 
que han estat marcats per l’horror de la 
guerra i la violència ètnica.

Inspirada en fets reals, la guionista Margaret 
Nagle es va basar en les experiències dels 
refugiats sudanesos i els anomenats “nens 
perduts”, nens que van fugir de la guerra 
civil que va assolar el Sudan des de 1983. 
A més, el director va voler seleccionar els 
protagonistes de la pel·lícula d’entre la 
comunitat de refugiats sudanesos d’Estats 
Units i d’altres països, perquè tinguessin una 
connexió profunda amb la història, alguns 
d’ells fins i tot van ser “nens soldat”.

La pel·lícula ens explica la història de diversos 
nens que sobreviuen a un atac al seu llogaret 
del sud del Sudan i han de caminar més de 
mil quilòmetres fins a arribar al campament 
de refugiats de Nacions Unides de Kakuma, 
a Kenya. Molts d’ells van morir en el camí, per 
fam o set i altres van ser raptats per les milícies. 
L’any 2001 alguns refugiats van tenir la sort de 
començar una nova vida als Estats Units gràcies 
a un programa d’acollida impulsat per l’ONU.

Carrie Davis és una treballadora social 
d’una agència d’ocupació que els acull i 
tracta d’a judar a integrar-se en la societat 
americana. El xoc cultural és molt gran, però 
Carrie els acompanyarà en la recerca de feina 
per construir una nova vida. A poc a poc es va 
implicant amb ells i “li obriran els ulls i el cor” a 
una nova realitat. La pel·lícula té grans valors 
per treballar, com la importància de l’empatia 
i la solidaritat, a més de sensibilitzar-nos 
sobre les dures experiències dels refugiats al 
Sudan i en altres parts del món.

Parts de la pel·lícula per treballar i dialogar si 
no es pot visualitzar sencera:

PART 1: Fugida a peu des del llogaret de Sudan 
del Sud fins a Kenya 00-23: 38. Escena clau per 
conèixer els motius pels quals molts africans 
fugen dels seus poblats a la recerca d’un lloc 
més segur.

PART 2: Campament de refugiats de Kakuma 
a Kenya fins arribada als EUA - 23:38 - 35:23

PART 3: Buscant treball i adaptació a la vida 
als EUA. Crisi i retrobament amb Abital - 35:23 
- 1:27:50. Aquesta part és una mica més lenta, 
però val la pena per conèixer les dificultats 
de l’adaptació i especialment treballarem les 
escenes en les què als germans els sorprèn que 
sigui una cosa natural “mentir” o ser “hipòcrita” 
(somriure sense motiu) És imprescindible 
treballar l’escena en què Jeremies deixa el seu 
treball per seguir la seva consciència.

PART 4: Volta a Kenya per buscar a Theo 
01:27:40 - Fi.
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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.»

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

CANÇÓ
La pastera - 70xset

https://www.youtube.com/
watch?v=fzJWO0VdB80

VÍDEO
El via je de su vida.

https://www.youtube.com/
watch?v=hmDBIii7PLU

Serrat y CEAR piden el fin de las muertes 
de refugiados. Rescatemos Nuestro 

Mediterráneo.

https://www.youtube.com/
watch?v=fMwEL6ppDS4

PREGÀRIA
Vídeo

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