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Som terra
Som aigua. Som aire. Som foc. SOM TERRA. Estem
formats pels mateixos elements que la resta d’éssers
amb qui compartim el planeta. Malgrat tot, l’actitud
de la nostra societat occidental cap a la natura és de
domini, d’explotació, de superioritat. Ens remuntem al
moment en què comencem a percebre la Terra com un
recurs, enlloc de fer-ho com a la nostra mare.
La nostra era, industrial i materialista, proposa un
model de desenvolupament, producció i consum
globalitzat, que homogeneïtza les cultures i degrada
les dinàmiques de subsistència locals, que perden
capacitats i guanyen pobresa, exclusió, desigualtats
i conflictes pels recursos. En definitiva, una forta
disminució de la qualitat de vida de les persones.
Així doncs, tal i com es recull a l’encíclica “Laudato si”
del Papa Francesc “No hi ha dues crisis separades, una
d’ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa
crisi sòcio-econòmica.” I afegeix que “La tra jectòria
per a la solució requereix una aproximació integral per
a combatre la pobresa, per a retornar la dignitat als
exclosos i simultàniament per a protegir la natura.”
La realitat és dura i fosca però hi volem posar llum
i esperança. I sabem com fer-ho. L’educació des
del compromís, la pau, la sensibilitat i la presa de
consciència ens permetran fer petits canvis quotidians
de repercussió global.
Així mateix, podrem sortir de la tecnocràcia per
recuperar la transcendència. Fer créixer la humilitat,
l’harmonia, l’espiritualitat i el temps necessaris per
la contemplació: aquella actitud del cor que permet
captar les paraules d’amor de la Natura, la clau de volta
per una transformació interior i global.
Esperem que els materials de la Llum de la Pau
proposats us permetin aprofundir i reflexionar sobre
totes aquestes qüestions, i contribueixin a un canvi en
la manera d’entendre el món i a nosaltres mateixos.
Equip de La Llum de la Pau
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Heal the world - Michael Jackson
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U
There’s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel
There’s no hurt or sorrow
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space make a better place...
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human
race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better
place for you and for me
If you want to know why there’s a love that
cannot lie
Love is strong it only cares for joyful giving
If we try we shall see in this bliss
We cannot feel fear or dread we stop
existing and start living
Then it feels that always love’s enough for
Us growing so make a better world
Make a better world...
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human
race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face

And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth crucify its soul
Though it’s plain to see
This world is heavenly be god’s glow
We could fly so high let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we’ll cry happy tears
See the nations turn their swords into
plowshares
We could really get there if you cared enough
For the living make a little space
To make a better place...
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human
race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
Heal the world make it a better place for you
and for me
And the entire human race there are people
dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human
race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
There are people dying if you care enough for
the living
Make a better place for you and for me
There are people dying if you care enough for
the living
Make a better place for you and for me
You and for me (x10)
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2. Reflexió:
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.
php?num=502

Cuidem aquest únic planeta que tenim per
viure, que, com si això fos poc, és preciós i
cal que reflexionem sobre la nostra manera
de fer-lo malbé.

Oblidem per un moment la nostra visió
normal de les coses i intentem fer una
lectura de la crisi actual en el marc del temps
còsmic.

Per motivar a fer una reflexió grupal us
proposem el següent vídeo, ens motivarà
a una xerrada i/o idees que podrem fer
nosaltres mateixos en el dia a dia.

Imaginem que els més o menys 13 milions
d’anys d’història de l’univers han estat
condensats en un únic segle. Cada «any
còsmic» seria equivalent a 113.000.000
d’anys terrestres.

Recurs 3
Reflexió
LA PETJADA DE L’ESPERANÇA
1. Símbols:

Proposem-nos imaginar que tot passa en un
dia, pensem en hores, minuts, segons...
Al matí i a la tarda d’aquest primer dia,
nosaltres vivíem en harmonia amb la natura i
atents als seus ritmes i perills.
Ens trobem a quaranta minuts de la mitja nit.
La nostra presència ha tingut poc impacte
sobre la comunitat, moment en el qual hem
començat a domesticar plantes, animals i a
desenvolupar l’agricultura.
A partir d’aquí, les intervencions a la natura
s’han anat fent cada vegada més intenses
fins que, fa vint minuts, hem començat a
construir i a habitar ciutats.
Fa només dos minuts, Europa s’ha
transformat en una societat tecnològica i ha
expandit el seu poder a través de l’explotació
colonialista. En aquesta fase s’ha format el
projecte-món creant un centre amb diverses
perifèries i l’escletxa entre rics i pobres.
En els últims dotze segons el ritme
d’explotació i destrucció ecològica s’ha
accelerat dramàticament. En aquest breu
període de temps, hem fet caure gairebé la
meitat de les grans selves. En els propers vint
segons les temperatures de la Terra pujaran
0,5ºC i d’aquí a poc podrien augmentar fins a
5ºC posant en perill gran part de la biosfera i
a milions de persones.
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estat inundada per desenes de milers de
nous productes químics, molts dels quals
altament tòxics, que amenacen les bases de
la vida.
ARA estem ja destruint de 27 a 100.000
espècies d’éssers vius a l’any. En els
propers 7 segons, alguns científics estimen
que del 20 al 50% de totes les espècies
desapareixeran.
Quan pararà això? Per què tanta
devastació?
Responem: perquè una petita porció de la
Humanitat tingués el gaudiment privat o
corporatiu dels “beneficis” d’aquest projecte
de civilització. El 20% dels més rics guanyen
actualment dues-centes vegades més que el
20% dels més pobres. (...)
3.-EN ACABAR LA LECTURA (o per imprimir i
reflexionar en petits grups)
Els temps de crisi poden ser també temps
de creativitat, temps en els quals apareixen
noves visions i noves oportunitats.
La paraula xinesa per crisi, weiji, és el
resultat de la combinació dels caràcters de
perill i d’oportunitat. A la nostra cultura, crisi
es deriva de la paraula sànscrita kri que
significa purificar. (...) Tots dos sentits, són
il·luminadors.
Testimoni de dos notables ecologistes i
educadores nord-americanes, Macy i Brown
que afirmen:

tipus de relació amb la natura, amb la vida, amb
la Terra, amb els altres i amb nosaltres mateixos.
Aquesta nova comprensió farà possible la tan
anhelada Gran Transformació »(Macy i Brown,
Nossa vida com Gaia, 2004, 37).
Ella vindrà per gràcia de l’evolució i de Déu.

Recurs 4
Pregària

DES DEL PESSEBRE
Des del pessebre,
preparant el Nadal,
neix una esperança nova.
En el somriure d’un Déu que és nen,
treu el cap, fràgil, la llum del Regne.
Un nen Déu que necessita cures,
carícies, atenció.
Una esperança nova,
que creixerà amb l’esforç de tots.
Una mare atenta,
disposada per al que Déu demana,
que no vacil·la a dir sí i lliurar
la vida sencera.
La Mare, del Senyor i Mare nostra.
Maria de Nazaret,
camí que condueix al Pare Déu
que neix en un pessebre,
oblidat, a la intempèrie.
Recordant-nos la seva presència
entre els pobres que pateixen.
Nadal, el signe d’un Déu que es fa pobre
per trucar al Regne des dels oblidats
del món.

«La característica més extraordinària de
l’actual moment històric de la Terra no és
que estem camí de la devastació del nostre
planeta, ja que ja ho venim fent des de fa
molt temps, és que estem començant a
despertar d’un somni mil·lenari a un nou
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que comenci la festa, al mig del poble.
L’alliberament esperat
ha deixat de ser un somni.
Va començar a ser realitat,
la llavor del món nou.

Us proposem un exemple de Fundació:

Cantem amb alegria,
unim veus i mans.
Anem a veure el Déu viu,
celebrem el seu naixement.
Des del pessebre de Nadal,
un crit sorgeix, d’alè,
Déu està amb nosaltres,
anem a trobar-lo.
El Déu que neix és un nen
necessitat i petit,
que requereix la nostra entrega
per fer créixer el Regne.
Nadal, com Maria,
contemplar des del silenci,
el misteri de Déu home,
que ens convoca a canviar,
a viure per als altres,
a construir en el món
l’immens sagrament
de la presència de Déu
que ens contagia el seu alè.
Un Déu que arriba als homes
que es fa germà nostre.

Recurs 5
Descoberta
Us convidem a sortir de les vostres zones
de confort, a anar més enllà del que els
ulls poden veure, a escoltar altres realitats
que teniu a la vora, a compartir el temps,
l’alegria i la fe.
De ben segur que teniu moltes Entitats, ONG,
Associacions, etc. als voltants del vostre
lloc de trobada i que podríeu col·laborar,
conèixer-la o deixar que us coneguin a
vosaltres.

La Fundació PROIDE (Promoció i
Desenvolupament) és una ONG nascuda
al 1992 que forma part de les escoles
de La Salle Catalunya i que treballa per
guanyar quotes de justícia social a través de
l’educació de qualitat per a tothom.
Treballem per garantir el DRET A L’EDUCACIÓ
a països empobrits, a Àfrica per incrementar
l’accés de petits i joves de condició social
molt humil, i a Amèrica Llatina per donar
oportunitats educatives a joves indígenes,
col·lectiu històricament exclòs de les
oportunitats de desenvolupament. També a
l’Orient Mitjà, PROIDE també hi treballa per
donar resposta a la crisi de les persones
refugiades, des del reforç escolar a petits
i joves sirians i iraquians, que el conflicte,
l’èxode i el refugi els ha provocat un notable
endarreriment educatiu.
El compromís de PROIDE va més enllà de
l’acció directa, i com a agent educatiu que és,
promou una EDUCACIÓ TRANSFORMADORA a
les aules per forjar una ciutadania informada,
crítica i compromesa amb el benestar global,
alhora que conscient de la interconnexió
entre problemàtiques i solucions de caràcter
estructural.
http://www.fundacioproide.org/
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Adaptació
del text original:
PART 1 – LA HISTÒRIA DE L’OLGA
Objectiu
• Reflexionar sobre l’ús que en fem de les
noves tecnologies.
• Contrastar opinions entre els diversos
nois i noies del grup.
• Comparar l’ús que en fem nosaltres amb
el que en poden fer joves de països en
vies de desenvolupament.
Desenvolupament de l’activitat
Comenceu la dinàmica amb la lectura de “La
història de l’Olga”, podeu llegir-la en grup o
individualment.
Després, busqueu un racó per estar sols
i mireu de respondre individualment les
preguntes del qüestionari.
En acabat, torneu a reunir-vos i compartiu
les reflexions.

L’Olga té 16 anys i està fent primer de
Batxillerat.
Cada matí quan es desperta, abans
d’aixecar-se del llit, mira el mòbil per
veure si ha rebut algun missatge durant
la nit. Després encén el portàtil i mentre
es renta, es pentina, i es vesteix, amb
Spotify escolta la llista de reproducció
que van fer amb les amigues per la
darrera festa.
En acabat va a la cuina i mentre es
menja un préssec i escalfa la llet,
engega la tele per mirar-hi videoclips.

Surt de casa amb els auriculars posats i
escolta música fins que arriba a l’institut,
on comenta amb les amigues l’episodi
de “Merlí” que van fer ahir al vespre.
En sonar el timbre, entra a classe i tot
i que a l’institut els mòbils no estan
permesos, ella el posa en “Silenci” per
estar al cas si rep algun missatge. A
classe d’Història els calen els portàtils
per buscar informació sobre la Guerra
Civil a Catalunya; a Anglès fan servir una
aplicació informàtica i a Matemàtiques
fan servir la pissarra digital.
Així arriba l’hora de dinar i com que els
divendres a la tarda no té classe, l’Olga
va a casa a dinar amb els seus pares.
Mentre dinen miren el Telenotícies
perquè els pares volen estar informats.
L’Olga preferiria una sèrie o posarse els auriculars i escoltar música,
però sempre li han dit que és de mala
educació, així que dina en silenci mentre
pensa en el que farà a la tarda: farà una
estona el ronço mentre mira alguna
sèrie de Netflix; després procurarà
acabar els deures; hauria de posar a
carregar l’Ebook si vol acabar de llegir
els capítols del llibre que ha de llegir
per castellà; també ha de fer el grup
de Whatsapp amb els del cau per a
preparar les activitats pel Campament
de Nadal i, de pas, quedar per dissabte
després del cau, que és l’aniversari de la
Laia i s’havia dit d’anar a sopar.
Després de dinar, omple el rentaplats
i es tanca a la seva habitació amb el
portàtil i el mòbil.
A les sis arriba en Marc, el seu germà de
4 anys i mentre la mare va a comprar
ella li posa “els dibuixos” perquè no la
molesti massa.
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En acabar de sopar, l’Olga agafa la
tapa del iogurt i entra a Internet per
introduir el codi tot esperant que li hagi
tocat l’IPAD que sortegen.
I abans d’anar a dormir, seu amb la
família al sofà. Mira de reüll el concurs
de la tele mentre amb el mòbil repassa
Instagram i parla amb la colla per
Whatsapp.

PART 2 – QÜESTIONARI INDIVIDUAL
Quin ús fas de les TIC?
• L’ús que fa l’Olga dels aparells
tecnològics i de la tecnologia de la
informació és molt diferent al teu? En
què s’assembla? En què és diferent?
• Quins aspectes positius trobes en l’ús
que l’Olga fa de les tecnologies? Creus
que hi ha aspectes negatius? Quins?
• T’imagines com seria un dia per a l’Olga
si ella no disposés d’aquests mitjans i els
seus amics sí?
• Com seria la vida de l’Olga si ningú no
disposés d’aquests mitjans?
• Tens mòbil propi? Quants cops te l’has
canviat en els darrers 2 anys?
• Creus que és necessari fer-ho? Per què?
• Aprens moltes coses quan busques
informació a Internet? Tens dificultat per
trobar aquesta informació?
• Quantes hores et connectes diàriament
a Internet? (escoltar cançons, mirar
pel·lícules, buscar-hi informació, parlar
amb amics...)
• Què faries si no tinguessis mòbil, ni
ordinador, ni connexió a Internet a
enlloc? Pensa en, com a mínim, tres
coses.
• Creus que estàs informat de tot el que
passa al món avui dia? Creus que és
important estar informats?

• Per informar-te d’un tema, on busques la
informació? Fas servir algun recurs que
no estigui a Internet? Quin?
• Com creus que s’informen les persones
que no tenen accés a Internet?
• Dibuixa una graella de dues columnes
amb possibles avantatges i inconvenients
de la utilització de les TIC.
• Per ordre de prioritat, com classificaries
els següents aparells: TV, mòbil, Ipod,
ràdio, ordinador, recerca informació
a internet, aparells de música (CD),
aparells de reproducció de DVD i aparells
d’ús quotidià (microones, nevera,
rentavaixelles, aspirador...).
• Com seria una escola sense TAC
(Tecnologia de l’aprenentatge i
comunicació)?
• Com seria la informació sense
TIC (Tecnologia de la informació i
comunicació)?
• T’has parat a pensar que en alguns països
del món, no tenen tant fàcil l’accés a la
comunicació? Com deu ser la vida per
aquella gent?
• Quins avantatges creus que pot tenir que
els països en vies de desenvolupament,
tinguin accés a les TIC i les TAC? Quins
inconvenients hi veus?
PART 3 – COMPARTIU LES REFLEXIONS
Feu una rotllana i compartiu les reflexions
que hagueu fet.
EL PLANETA TERRA EN JOC
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Tots els participants formareu un
ecosistema. Asseguts en cercle, cada un
escollirà un element de la natura (arbre,
arbust, flor, animal, aigua, terra, aire...) i el
dirà en veu alta perquè tothom conegui la
seva funció.
Amb el fil d’un cabdell de llana, els
participants (elements) us anireu unint
segons la relació d’interdependència que
hi hagi entre vosaltres, de manera que es
puguin anar veient els diferents vincles que
es van formant entre les parts integrants
d’aquest ecosistema.
Aquest joc assenyala la repercussió que
tenen aquestes interrelacions per al
bon funcionament dels éssers vius: si en
perjudiques a un, en perjudiques a diversos.
Això es pot treballar amb les següents
variants:
• Observar què passa quan un element
natural de l’ecosistema rep un abús o
maltractament (un deixa anar el fil) amb
el conseqüent desequilibri ecològic que
desencadena. El moderador pot aprofitar
per explicar el concepte de biodiversitat,
d’adaptació d’uns elements a altres
(alguns hauran d’estirar més per suplir
el que ha deixat anar el fil) i de com la
natura és dinàmica.
• Una altra opció és que cada participant
parli en boca de l’element natural que
va triar i els altres responguin com a
éssers humans que obren el diàleg de
l’home amb el medi ambient. Treballar
amb ecosistemes específics, com per
exemple: un riu.

TACA TÒXICA
Escolliu una zona neutral que hagi estat
maltractada pels humans al llarg de la
història, per exemple, el mar. A partir d’aquí,
un/a de vosaltres serà la taca tòxica de
petroli i la resta sereu peixos. A mesura que
el petroli vagi tocant els peixos (amb fang
o argila), cada peix començarà a infectar
en cadena a tots aquells que de la mateixa
manera li toquen o amb els que interacciona
(van tacant uns als altres). Progressivament,
la taca va augmentant i el mar es va quedant
sense peixos.
5 GOTES D’AIGUA
Formeu grups de 5. A cada grup 1 persona
serà una gota d’aigua que es separarà de
la resta a la part alta d’una muntanya. Cada
gota tindrà una experiència diferent que
compartirà amb les altres quan es trobin al
mar: una destinació diferent que reflectirà el
bon ús o l’abús que es fa de l’aigua.
Per exemple, una visitarà llars on no la volen
(aixetes obertes innecessàriament), una altra
es sentirà sola i impotent davant la sequera
en terrenys agrícoles, una altra viurà asfixiada
en les aigües subterrànies contaminades, etc.
L’objectiu que es persegueix és ensenyar el
significat de l’ús sostenible de l’aigua durant
el seu cicle obrint després el col·loqui amb
temes com: cicle hidrològic, ús energètic
de l’aigua, ús agrícola, ús domèstic, els seus
impactes, gestió sostenible d’una conca
hidrològica, etc.
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