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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



UN MÓN PER A LES PERSONES (ÀLBUM: QUAN 
TOT CANVIA)
https://www.youtube.com/
watch?v=Ik9f84UM4gY&feature=emb_logo
AUTOR: Oriol Barri

El videoclip, amb imatges dels camps de 
refugiats de Grècia, ha servit com a espot 
de la Gran Recollida de Signatures, que 
es va fer en desenes de poblacions de tot 
Catalunya per estendre la campanya  CASA 
NOSTRA, CASA VOSTRA a tot el territori.

La cançó (2017) és una adaptació de “Un 
conte ple de contes” de Strombers, del disc 
Jrujenjúnjel (2012).
 
Avui, en la situació que vivim a Catalunya i 
arreu del món, sota l’efecte d’una pandèmia 
que ens deixa al descobert la necessitat de 
tenir cura els uns als altres, és moment de 
tornar a escoltar la força d’aquesta lletra. Tot 
canvia, però l’acceptació i l’acollida de cada 
ésser humà és una actitud que mai hem de 
perdre...

Un camí de fum, respirant la por, recordant 
tot el que hem vist
Volem arribar lluny i no ho fem per gust, han 
cremat el nostre país
Pensa bé que jo sóc igual que tu, sóc una 
persona humana
I somio tornar a viure quan ens deixin ser 
qui som.
 
Hem vist el cel cremar de nit,
I el cor de pedra ha vist com moren el seus fills
Estrany entendre per quin fi, i el món segueix així...
 
I que lluitis, quan no puguis més a mi em 
trobaràs
amb el cor despert que et somia lliure com 
el vent.
Un món per a les persones?

Un camí de por, travessant el mar, desitjant 
tornar a sentir
Que tenim futur, exiliats del món, refugiats a 
un altre país

Que volem tornar a viure igual que tu
I ara ens cal trobar algun sostre
Casa nostra és casa vostra, si és que hi ha 
cases d’algú.
 
Hem vist el cel cremar de nit,
i el cor de pedra, ha vist com moren el seus fills
Estrany entendre per quin fi, i el món segueix 
així...

I si no us deixen caminar, les nostres mans 
s’agafaran
I saltarem els murs del món
Que tots som fills del mateix sol
No importa el lloc, només l’amor
No vam triar el país d’on som.

I que lluitis, quan no puguis més a mi em trobaràs
amb el cor despert que et somia lliure com el vent.
Un món per a les persones?

Un món per a les persones
Un món per a les persones.

Us proposem que a partir de diaris digitals 
o en paper, trobeu notícies de l’arribada de 
migrants a costes europees o de famílies, 
persones que estan actualment en camps 
de refugiats (des del mes de març fins a 
dia d’avui). Mentre vivíem el confinament, 
quina era la situació d’aquestes persones, 
quantes n’han arribat? Com? Quines pèrdues 
humanes ha representat? Com es viu als 
camps de refugiats? Com han actuat els 
països? Podem parlar d’acollida?

Us deixem la pàgina oficial de l’ACNUR 
Perquè pugueu descobrir les diferents 
realitats en el món ja que no totes ens arriben 
de primera mà en els nostres mitjans 

https://eacnur.org/blog/coronavirus-en-los-
campos-de-refugiados-tc_alt45664n_o_pstn_o_
pst/ 

Després d’una estona de recerca, ja sigui 
individual, per parella o per grups, destinarem un 
temps a parlar del tema i compartir impressions. 

Recurs 2
Dinàmica

Llum de la Pau de Betlem 2020

De 17 a 19 anys
Truc i Caps Afrontem la pandèmia sense exclusions

Recurs 1
Cançó



1A JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANT I DEL 
REFUGIAT (Papa Francesc) 

Pare, Tu vas encomanar a sant Josep el més 
valuós que tenies: el Nen Jesús i la seva 
mare, per a protegir-los dels perills i de les 
amenaces dels malvats.

Concedeix-nos, també a nosaltres, 
experimentar la seva protecció i la seva 
a juda. Ell, que va patir el sofriment de qui 
fuig a causa de l’odi dels poderosos, fes que 
pugui consolar i protegir a tots els germans 
i germanes que, empesos per les guerres, la 
pobresa i les necessitats, abandonen la seva 
llar i la seva terra, per a posar-se en camí, 
com a refugiats, cap a llocs més segurs.

Ajuda’ls, per la seva intercessió, a tenir la 
força per a seguir endavant, el consol en la 
tristesa, el valor en la prova.

Dona als qui els acullen una mica de la 
tendresa d’aquest pare just i savi, que va 
estimar a Jesús com un veritable fill i va 
sostenir a María al llarg del camí.

Ell, que es guanyava el pa amb el treball de 
les seves mans, pugui proveir del necessari 
als qui la vida els ha llevat tot, i donar-los la 
dignitat d’un treball i la serenitat d’una llar.
(...)
Amén.

BASEL, UN JOVE REFUGIAT A GRÈCIA
https://zoomingmagazine.com/testimonio-
basel-refugiado-grecia/

La veu d’un noi kurd narra les desventures 
després del començament de la guerra a 
Síria. EL  Basel, un jove refugiat a Grècia.

a) Demanarem que cadascú d’ells es quedi 
amb una frase, una dada, una impressió. 
Entre tots haurem de buscar una forma de 
fer difusió d’aquestes frases o inputs amb el 
que s’han quedat. Haureu de decidir a qui 
ho volen fer arribar? (el grup, a l’escola, a 
la família...) I com ho voldran fer? (pòsters, 
vídeos, frases penjades...)

Per tancar la dinàmica us proposem que 
la propera vegada que us torneu a trobar, 
compartiu l’impacte que les vostres accions 
han pogut tenir. 

b) Per petits grups ens repartim els diferents 
països que ens  presenta l’ACNUR i la seva 
realitat amb la Covid-19. Després cada grups 
ho haurà d’explicar als altres a través d’una 
dinàmica o una presentació.

“LOS CAMPOS DE REFUGIADOS TEMEN LA 
LLEGADA DEL CORONAVIRUS”
https://www.youtube.com/
watch?v=smiHZvS7oqw

PODCAST: CORONAVIRUS
https://www.revista5w.com/newsroom/
podcast-coronavirus

Us deixem també alguns vídeos o webs 
perquè pugueu conèixer de primera mà la 
realitat de la Covid-19 en mig dels camps de 
refugiats.
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