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Afrontem la pandèmia sense exclusions

“Aquesta pandèmia no és una guerra, 
és un test de la nostra humanitat”

         Frank-Walter Steinmeier

No, no creiem aquesta pandèmia s’ha de tractar com una guerra, ans 
al contrari.

Sabem que davant les crisis la gent pot treure el millor o el pitjor. Nosaltres 
apostem sempre per la pau com a camí. I com fa anys que expliquem, no 
només amb aquella pau que evita el conflicte, si no també amb aquella que es 
preocupa per fer justícia i deixar un món millor de com l’hem trobat.

Hi ha un conte, anomenat “El gra de cafè”, que intenta fer paral·lelismes entre 
com afecta l’aigua bullint a tres aliments, amb com ens transforma una dificultat. 
L’aigua bullint converteix l’ou en dur (quan era ben fràgil) i la pastanaga en tova 
(quan era ben forta) però al gra de cafè el que fa és transformar l’aigua. I com 
el “gra  de cafè” no volem que aquesta pandèmia ens faci durs o tous, si no tot 
el contrari, ser eines de transformació.

Tinguem també en compte que aquesta crisi no ens afecta només com a 
persones o grup. Hi ha persones que estan afrontant aquesta crisi soles, hi ha 
gent que ha perdut la feina, s’està produint una crisi econòmica i social que, 
com sempre, afecta més als col·lectius més desfavorits.

Ja fa temps que sabem que cal plantejar-nos el nostre estil de vida i el model 
de societat actual, individualista que ens deshumanitza...

Fa 21 anys que us portem la llum de la pau de Betlem, encesa a la cova del 
naixement de Jesús pels escoltes austríacs i repartida des de Viena, com a 
símbol de pau. Juntament amb la llum, us volem oferir aquests recursos pels 
agrupaments, escoles, parròquies i comunitats.

Esperem que us ajudin a afrontar aquests moments, buscant aquelles 
alternatives per seguir endavant, procurant vetllar perquè ningú es quedi enrere  
i ajudar a pensar i treballar per aquesta transformació del model de societat.
 
Comissió de la Llum de la Pau de Betlem 2020
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TOT ANIRÀ BÉ (Joan Dausà)
https://www.youtube.com/watch?v=xyx_
LnEtVWw

Trec el cap per la finestra del vagó
Veig algú que espera a l’estació
Amb un paper que dur el meu nom
Pujo a un cotxe que té més anys que jo
A la ràdio sona la cançó
Take me home, down country roads

I ara el cor em diu
Que tot anirà bé
I ara el món em diu
Que tot anirà bé

Quan cau el sol
Parem a una pensió
Els queda lliure una habitació
Al costat del menjador

A mitjanit, de sobte sento un crit
I algú que riu em fa sortir del llit
T’esperem, diu, al segon pis

I ara el cor em diu
Que tot anirà bé
I ara el món em diu
Que tot anirà bé

I ara el cor em diu
Que tot anirà bé
I ara el món em diu
Que tot anirà bé

I ara vint anys…

INCERTESA. POR I CONFIANÇA

Ens posem per parelles i un dels dos es tapa 
els ulls. Han d’acordar un senyal sonor amb 
el que reconeixeran el so de la parella. El que 
té els ulls oberts es posarà al davant del seu 
company i mentre es mou per la sala, només 
podrà comunicar-se amb el seu company 
amb el so acordat. Haurà de fer ús de la 
intensitat, el timbre i volum de la veu per 
guiar el company per la sala.

Podem començar molt a prop del company i 
anar espaiant la distància per augmentar la 
dificultat del guia.

Un cop ha passat una estona, canviem els rols.

Preguntes: 

• Quan estàvem amb els ulls tapats, com ha 
estat el nostre caminar? Més aviat ràpid? 
Perquè? O més aviat lent?

• Hem sentit en algun moment por de xocar 
amb alguna cosa?

• Què ens faria estar més segurs la propera 
vegada?

• A on hauríem de posar la nostra confiança 
per sentir-nos més segurs?

A la vida, a vegades hi ha situacions que no 
podem controlar (com ara, que quan teníem 
els ulls tancats i no podíem controlar l’espai, 
si xocàvem o no), o com el que ens passarà 
en el futur, que no ho podem saber. Què fem 
en aquests moments? Com podem trobar la 
confiança en nosaltres i en el present, perquè 
no ens paralitzi la por?

Podem trobar-la dins nostre, a les persones que 
estimem, evocar un record que ens reconforti...

La fe és posseir anticipadament allò que 
esperem, és conèixer realitats que no veiem.

Recurs 1
Cançó

Recurs 2
Dinàmica
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Us proposem un vídeo i una pel·lícula. D’una 
banda, us animem a conèixer la història 
d’un escolta canadenc de 12 anys, que 
durant el confinament va a judar a centenars 
de treballadors sanitaris amb la seva 
impressora 3D.

12-YEAR-OLD SCOUT HELPS HUNDREDS OF 
HEALTHCARE WORKERS USING 3D PRINTER
https://www.youtube.com/watch?v=cTvd06K9GOI
&feature=youtu.be

D’altra banda us recomanem el llibre de 
Patrick Ness “Un monstre em ve a veure”, 
adaptada en versió cinematogràfica a mans 
del director Juan Antonio Bayona.

NADAL 2012 ANY NOU 2013 (Pere 
Casaldàliga)

Sentinella, què hi ha de la nit?
Què hi ha de la crisi?
 
Des d’on ho preguntes?
Preguntes des de la fam
o des del consumisme?
El crit dels pobres
sacseja les teves preguntes?
Pastors marginals
canten la Bona Nova,
amb flautes i silencis,
contra els grans mitjans,
els mitjans dels grans.
Ens ha nascut un Nen,
un Déu se’ns ha donat.
 
Cal néixer de nou,
nus com l’Infant,
descalços de cobdícia,
de por i de poder,
sobre la terra vermella.
 

Cal néixer de nou,
oberts al Misteri,
ungits d’Esperança

COM DISTINGIR LA NIT DEL DIA (Anthony de Mello)
OBRA: “L’oració de la granota 1”

Un gurú va preguntar als seus deixebles si 
sabrien dir quan acabava la nit i
començava el dia.
Un d’ells va dir: “Quan veus a un animal a 
distància i pots distingir si ‘és una
vaca o un cavall”.
“No”, va dir el guru.
“Quan mires un arbre a distància i pots 
distingir si és un albercoc o un préssec”.
“Tampoc”, va dir el guru.
“Està bé”, van dir els deixebles, “digues, quan és”.
“Quan mires a un home al rostre i reconeixes 
en ell al teu germà; quan mires a
la cara a una dona i reconeixes en ella a la 
teva germana. Si no ets capaç
d’això, aleshores, sigui l’hora que sigui, 
encara és de nit”

Preguntes: 

• Quins moments de foscor estem passant?
• Quins moments de llum ens estan 

a judant?
• Aquesta crisi la podem passar sols? 
• Pensem en totes les persones que se 

senten soles? Què hi podem fer?

Recurs 5
Reflexió

Recurs 3
Vídeo

Recurs4
Pregària






