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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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UN SOFÀ A LA PLATJA D’EN GOIXA (Ovidi4)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5BzQYUFij4 

En els confins d’un vell sofà ric de mudances
de què em desfaig per evident falta d’espai
he despertat unes “caniques” que hivernaven
amb tres pessetes, un bolígraf i uns tiquets.

Em ve el perfum del magatzem de 
torrefactes
i el sorollet dels ous batuts en Duralex
tot cavalcant barana avall amb roba neta
pujant després de tres en tres -brut- els 
graons.

Vine-te’n amb mi…
No més promeses
Només vull que torne a casa
Aquell xiquet que un dia vaig ser
Perquè m’ensenye
a parlar amb la veu nova
de cada por que duc a dins.

A on van morir les esperances quan 
l’evidència et dóna l’última abraçada?
La solitud ets tu, en una platja deserta, 
veient com s’allunyen els trens feixucs del 
desengany.
Cal saber on s’amaguen les paraules que ja 
ens han contradit?

I el desig?
La sinceritat, la sinceritat és la cara d’un 
desconegut i el seu selecte afany de 
transformista.
La por només per necessitat. Els miralls per 
convicció.
Quina és la fi dels propòsits que ja no es 
compliran?
I la del futur que mai no havies imaginat?

Nega mil vegades el teu sentit de la 
culpabilitat, els actes són rememorables o no 
són.
La solitud és una platja deserta, els trens 
que s’allunyen deixant un fil prim i allargat 
d’amargor.
I el sofà, el vell sofà d’en Feliu segueix aquí, 
com sempre, cuidant-nos, i l’amor? Què 

és l’amor? L’amor és un present sense cap 
conjugació.

No més promeses
Només vull que torne a casa
Aquell desig d’obrir el món
Per desmuntar-lo
I buscar entre les fitxes
Una que porte el meu color

En els confins d’un vell sofà ric de mudances
a qui sabré trobar de nou algun espai
pense guarar el que continga a partir d’ara
per retrobar-ho quan em calga respirar.

Ves-te’n amb mi.

Us deixem unes preguntes/inspiracions per 
poder reflexionar després d’escoltar la cançó 
“Un sofà a la platja d’en Goixa”

Com vols que siguin les teves relacions?
Sobre quines bases (valors) són importants 
que es construeixin els teus vincles?
Com en tens cura a l’actualitat, d’aquests 
vincles?
I tu, com saps que la gent t’està cuidant?
És recíproca, doncs, aquesta relació?

Després de reflexionar us proposem que 
agafeu un fil de llana i us poseu en rotllana 
amb la vostra unitat/consell. Podeu anar 
llegint cadascú una frase de la cançó mentre 
us aneu tirant el cabdell i compartiu algun 
moment en què hagueu sentit que la persona 
a qui li tireu el cabdell us ha cuidat. 
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Senyor renova el nostre esperit amb el do de 
la senzillesa
perquè posem la confiança en el teu amor 
provident i no tant en neveres i armaris plens.

Senyor, acompanya les nostres vides, perquè 
siguem veritablement senzills,
solidaris en el Crist, per tal que, lliures de tota 
dependència material, 
estiguem atents i oberts al servei dels altres.

Senyor, a juda’ns a que el que hem pregat 
passi de les paraules boniques
al compromís de vida.

Gràcies Senyor. Amén.

PAM A PAM
https://pamapam.org/ca/

Pam a Pam és una eina col·lectiva que 
mostra que existeix una economia al servei 
de les persones a Catalunya i et convida 
a participar-hi. Pots fer-ho com a usuària, 
buscant en el mapa aquelles iniciatives 
d’alimentació, habitatge, serveis, energia… 
que et permetin consumir d’acord amb els 
teus valors. Pots ser membre de la comunitat 
oberta que detecta i entrevista els punts que 
apareixen en el mapa. I pots sumar-t’hi com 
a iniciativa, visibilitzar-te al mapa, i articular-
te amb d’altres experiències d’economia 
solidària.

EL CONSUMISMO EN EL MUNDO ANIMADO 
(Steve Cutts)
https://www.youtube.com/watch?v=d0ya0uQpu3U 

Diuen que el màrqueting és l’art de 
crear necessitats, convencent a qui veu 
la publicitat que el producte anunciat li 
resoldrà un problema que potser no ha 
tingut mai. El capitalisme necessita que no 
deixem de consumir i en això, el màrqueting 
i l’osbsolescència programada hi juguen un 
paper molt important. 

Mireu el curtmetratge animat d’Steve Cutts 
i comenteu-lo.

Si voleu aprofundir en el concepte 
d’obsolescència programada, podeu veure 
el documental “Comprar, llençar, comprar” 
de Cosima Dannoritzer, emès al Sense Ficció 
el 16 de desembre del 2010 i disponible al 
següent enllaç: https://www.youtube.com/
watch?v=HN8J7SFtN0c 

PREGÀRIA DELS SENZILLS SOLIDARIS

Senyor, dóna’ns una mirada senzilla
que no es deixi guanyar pels reclams 
d’adquirir més del necessari.

Senyor, fes-nos senzills de cor
per tal de saber-nos lliures de les cadenes 
del consum.

Senyor, transforma les nostres mans en 
senzills instruments
que estiguin més disposades a donar que a 
rebre acumulant.
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