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Llum Km0 : Apropa la Pau

La Llum de la Pau, que els escoltes d’Àustria encenen a Betlem, i que cada any 
acollim a Catalunya, ens dona la oportunitat d’anar aprofundint en els diversos 
aspectes relacionats amb la pau.

Com hem comentat moltes vegades, la pau no és només la manca de guerra, 
sinó un estat d’harmonia, llibertat i reconciliació, tant interior en un mateix com 
exterior en les relacions interpersonals, socials i amb l’entorn.

Enguany ens proposem de treballar la pau tot aprofundint en les formes de 
pensar i fer en relació al consum. El Papa Francesc, a la seva carta Laudato Si 
diu això:

“[Els paradigmes de pensament realment influeixen en els comportaments. 
L’educació serà ineficaç i els seus esforços seran estèrils si no procura també 
difondre un nou paradigma a propòsit de l’ésser humà, la vida, la societat i la 
relació amb la natura. Altrament, continuarà avançant el paradigma consumista 
que es transmet pels mitjans de comunicació[.]” (Laudato Si, 215)”

Enlloc d’un paradigma consumista proposem un paradigma de responsabilitat. 
Reflexionant sobre les nostres decisions de consum, podem entendre les 
conseqüències que aquestes tenen sobre la justícia i pau del nostre entorn.

Quan comprem unes taronges, una samarreta, un mòbil, o qualsevol altra cosa, 
ens podem preguntar sobre els valors que les nostres accions potencien. Estem 
afavorint l’explotació de les persones i del medi natural o bé afavorim una 
economia justa que enforteixi la societat i la relació entre les persones? Com a 
escoltes i guies, i com a persones implicades en la societat volem educar-nos 
en el consum responsable ens permet viure de manera concreta els valors de la 
solidaritat i el de la construcció d’un món millor. 

La pandèmia de la covid ha comportat un aprenentatge a molts nivells. Una fet 
que hem re-descobert és la importància de les xarxes interpersonals properes. 
Aquestes xarxes ens són imprescindibles per tirar endavant en situacions de 
crisi. Volem que la llum de la pau d’enguay sigui una llum de kilòmetre zero. 
Volem apropar la llum de la pau, tenint cura i reflexionant sobre les relacions 
interpersonals properes, ja siguin familiars, personals, del teixit econòmic local o 
socials. Volem cuidar el benestar personal de tots i totes. 

Finalment, no podem oblidar tampoc que la pau interior no és un producte de 
consum.  Consumir més no ens farà més feliços. La pau interior no la podem 
comprar amb diners, sinó que l’hem de viure, construir, acollir. En la nostra xarxa 
propera podem esforçar-nos per a crear un lloc bo, on sentir-nos nosaltres 
mateixos i en harmonia amb els altres. És en aquest lloc on creix la pau. 

A continuació teniu els materials que la comissió ha preparat aquest any per a 
treballar la llum de la pau. Us animem a utilitzar-los, compartir-los, adaptar-lo a 
les vostres necessitats. Portem la llum al nostre quilòmetre zero. Apropem la pau. 
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MADRE TIERRA (Joaco Teran)
https://www.youtube.com/watch?v=F6LP7PVfCIM

Cuesta
Darse cuenta
Que un papel que cae al piso
Con la lluvia llega a un río
Cuesta
Darse cuenta
Que luego el pez come el papel
Y tú lo comes otra vez
Cada cual en su lugar
A madre tierra hay que cuidar
Vamos, te invito a esta ola
Escucha el mar
Hay algo que cambiar
Somos tan solo una gota
Pero juntos somos mar
A madre tierra hay que cuidar
A madre tierra
Cuesta
Darse cuenta
Que la tierra está sufriendo
Pasa el tiempo y va cediendo
Cuesta
Darse cuenta
Que el aire que respiras
Lo contaminan con cenizas
Cada cual en su lugar
A madre tierra hay que cuidar
Vamos, te invito a esta ola
Escucha el mar
Hay algo que cambiar
Somos tan solo una gota
Pero juntos somos mar
A madre tierra hay que cuidar
Cada cual en su lugar
A madre tierra hay que cuidar
Vamos, te invito a esta ola
Escucha el mar
Hay algo que cambiar
Somos tan solo una gota
Pero juntos somos mar
A madre tierra hay que cuidar
Vamos, te invito a esta ola
Escucha el mar
Hay algo que cambiar
Somos tan solo una gota

Pero juntos somos mar
A madre tierra hay que cuidar

Consum vs Consumisme
En la següent dinàmica treballarem els conceptes 
de comerç just i consum responsable, i 
coneixarem els nostres propis hàbits de consum. 

Es llegiran diferents frases i les persones 
participants hauran de posicionar-se i argumentar 
la seva resposta, dirigint-se cap a la dreta si hi 
estan a favor (SÍ) o cap a l’esquerra si hi estan en 
contra (NO).

• Sé diferenciar entre consumisme i consum 
responsable.

• Quan compro un producte sé les 
condicions amb les que s’ha fabricat 
(socials, ecològiques, laborals).

• Quan pago un producte sé on van els 
diners.

• Reciclo el paper, vidre, piles, etc.
• Crec que unes sabates de 90 euros són 

molt millors que unes sabates més barates.
• Sempre em desplaço amb transport privat.
• Ja sé quina serà la meva pròxima compra.
• Crec que compro més del que necessito.

Per poder fomentar la reflexió i participació, 
us deixem algunes pinzellades de diferents 
definicions sobre la temàtica.

• CONSUM: És l’acte d’adquirir béns 
necessaris per satisfer una necessitat 
primària o secundària.

• CONSUMISME: És l’actitud de consumir 
de manera desmesurada sense tenir 
en compte les necessitats reals, ni les 
conseqüències negatives socials o 
mediambientals que genera el consum 
excessiu. El consumisme s’oposa al 
consum responsable.

• CONSUM RESPONSABLE: És aquell 
tipus de consum que té en compte les 
conseqüències socials i mediambientals 
de la producció. Les preguntes claus 
d’una persona que consumeix de manera 
responsable són:
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Un cop l’hagueu vist, us animem a compartir 
les següents preguntes:

• Quines són les necessitats de les 
persones?

• A l’hora de consumir, ens guien els nostres 
desitjos o necessitats?

• Quines conseqüències té pel medi 
ambient la nostra manera de consumir?

TOT DEPÈN DE TU (Adaptació de pregària.
cat)

“Nosaltres som el nostre pitjor enemic. 
Ningú no pot destruir la humanitat, excepte 
la humanitat mateixa.” (Pierre Teilhard de 
Chardin)

És urgent prendre consciència que el nostre 
model econòmic és abusiu i arbitrari, quan 
l’1% de la població posseeix el 99% de la 
riquesa. Són xifres imperdonables. I malgrat 
tot, vivim a remolc d’aquest capitalisme 
salvatge, esclaus d’un sistema sense 
ètica ni moral que perpetua desigualtats 
socials, mentre continuem consumint 
desenfrenadament, sense pensar que les 
nostres accions individuals no només afecten 
els drets laborals i les condicions de vida de 
petits productors d’arreu del món, sinó que 
també acceleren el canvi climàtic.

Sabies que la protecció del medi ambient 
és un dels deu punts inclosos a la Carta 
Internacional de Principis del Comerç Just? 
Això vol dir que prioritza matèries primeres 
produïdes de manera sostenible, fa servir 
tècniques de producció que redueixen el 
consum d’energia i les emissions d’efecte 
d’hivernacle, minimitza l’impacte dels residus 
sobre el medi ambient, utilitza herbicides, 
plaguicides i pesticides orgànics, materials 
reciclats o biodegradables i que tots els 
productes s’envien per mar, sempre que sigui 
possible. Les Nacions Unides recomanen 
tres línies d’acció per frenar l’emergència 
climàtica: millorar l’eficiència energètica, 

 – On s’ha produït el producte?
 – S’ha respectat el medi ambient?
 – S’han respectat els drets de les 
persones treballadores?

 – On van a parar els diners que he 
pagat i en quina proporció?

A diferència del consum compulsiu, 
el consum responsable es basa en la 
informació sobre el procés de producció i 
les conseqüències que genera.

• COMERÇ JUST: És aquell que promou 
una relació comercial diferent entre Nord 
i Sud, d’acord amb els criteris ètics i que 
garanteixi un nivell de vida digne per la 
població del Sud. Comerç just és el que:

 – Fa tractes amb petits agricultors
 – Comercialitza el producte directament 
des de les cooperatives a les botigues 
solidàries sense intercanvis.

 – Paga a qui produeix el producte a un 
preu just que els permet un nivell de vida 
digne.

 – Promociona la igualtat entre homes 
i dones, protegeix el medi ambient i 
rebutja l’explotació infantil.

 – Treballa amb organitzacions productores 
democràctiques que respectin els drets 
laborals de les persones que hi treballen.

MAN (Steve Cutts)
https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I

“Man” és un curtmetratge animat que 
mostra la relació de l’ésser humà i el medi 
ambient. Aquesta relació sembla basada en 
un consum desaforat de recursos naturals, 
tant de flora i fauna com d’ecosistemes i, 
el resultat final, és una gran degradació 
del planeta i una producció insostenible de 
residus.
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disminuir l’empremta de carboni de 
productes i processos, i reduir les emissions 
de carboni. Totes les organitzacions de 
Comerç Just ho compleixen. El Comerç 
Just és responsabilitat, transparència i 
justícia. També, absència de treball infantil i 
forçat, no-discriminació per raó de gènere, 
creació d’oportunitats i respecte pel medi 
ambient. Quan en compres un article, estàs 
invertint en tot aquest patrimoni immaterial 
–o potser no ho fas perquè el mercat de 
la globalització és ple d’alternatives molt 
barates–. I... ara que saps tot el que hi 
ha darrere de l’etiqueta FTO (Fair Trade 
Organizations), encara te’n reca el preu? 
Pensa que empoderes els països del 
sud, lluites contra la desertificació i la 
rehabilitació de sòls degradats i apostes per 
un model més democràtic, ecològic, solidari 
i sostenible. José Mujica, l’expresident de 
l’Uruguai, deia que la democràcia és com un 
múscul que, si no s’exerceix, es perd, i que 
per això cal lluitar-la sempre, malgrat totes 
les contradiccions. I no et sembla pervers 
que l’economia sigui tan poc democràtica? 
Precisament, pregar la realitat vol dir ser 
com el bon samarità, perquè girar l’esquena 
a la humanitat ens converteix en còmplices 
de l’especulació, la misèria i la destrucció 
del nostre planeta. Només així podrem ser 
fidels a l’Evangeli en un món descregut i 
vençut per la injustícia i l’egoisme. «El cel i la 
terra passaran, però les meves paraules no 
passaran» (Mateu 24:35).o
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BANCA ÈTICA
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/
economia/serveis_financers/banca_etica/

Coneixes què és la banca ètica?
Us animem a visitar l’enllaç i descobrir en 
què consisteix!
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