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13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Comencem la setmana de la PAU llegim la lletra de la cançó de la pel·lícula La 
vida és bella.
Malgrat que la desgràcia envaeixi el nostre cor, viure és molt bonic.

“Un capvespre la tristesa
de cop ens dirà adéu i així sabràs que viure és molt bonic”.

https://www.youtube.com/watch?v=n8P7-9PEGG0

OBRIM LES PORTES, ACOLLIM LA PAU!!!

Aquesta setmana treballarem el tema de la Pau. Dimecres, dia 30 és el dia del 
DENIP (Dia Escolar de la No-violència I de la Pau). 
Amb les activitats dels BONS DIES que us proposem voldríem que en les 
nostres ganes de créixer hi ocupi un lloc molt important el desig de viure i 
encomanar PAU i harmonia.

DENIP: Dia Escolar No violència I PAU.
Martin Luther King va ne ́ixer a Atlanta el 15 de gener del 1929 i va morir assassinat a 
Memphis el 4 d'abril del 1968. 
El 28 d'agost de 1963 va pronunciar a Washington un dels discursos me ́s famosos del 
segle XX: I have a dream. (Tinc un somni) que podeu veure complet en l’enllaç 
següent (17 min):  https://www.youtube.com/watch?v=jFS6x7xej1w
King, creia que la pregunta me ́s urgent a la vida e ́s «que ̀ esta ̀s fent pels altres?»
Avui recordem el premi Nobel de la pau amb 14 idees seves que tenim a l’annex 2  

Demà celebrarem el Dia Escolar de la No violència I la 
Pau, DENIP, per recordar el llegat de Mahatma Gandhi 
el dia que es commemora la seva mort.
Et proposem la lectura d’un fragment del missatge del 
Papa Francesc, per a la cinquanta-dosena Jornada 
Mundial de la Pau.  
Tres dimensions de la Pau- Annex 1

Us deixem dues reflexions: un text de la Mare Teresa de Calcuta i un vídeo sobre 
les petites accions per la pau.
“De vegades sentim que el que fem és tan sols una petita gota en el mar, però 
el mar seria menys si li faltés una gota.”
Teresa de Calcuta
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ulAfjARGRrU

Has pensat si les teves accions són gotes que van omplint el món de Pau?

Acabem la setmana de la Pau escoltant a Txarango. Fixa’t amb la lletra de la 
cançó: “Obrim les portes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HiExv8a5HGE

Quines portes pots obrir tu?

DENIP 2018

https://www.youtube.com/watch?v=n8P7-9PEGG0
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ANNEX 1 
 
Tres dimensions de la PAU 
 
La pau és una conversió del cor i de l'ànima, i és fàcil reconèixer tres dimensions 
inseparables d'aquesta pau interior i comunitària:  
- la pau amb nosaltres mateixos, rebutjant la intransigència, la ira, la impaciència i, com 
aconsellava sant Francesc de Sales, tenint "una mica de dolçor amb si mateix", per oferir 
"una mica de dolçor als altres";  
- la pau amb l'altre: el familiar, l'amic, l'estranger, el pobre, el qui pateix...; gosant 
trobar-lo i escoltant el missatge que porta amb ell mateix;  
- la pau amb la creació, redescobrint la grandesa del do de Déu i la part de 
responsabilitat que correspon a cada un de nosaltres, com a habitants del món, 
ciutadans i artífexs del futur.  
 

Del missatge, del Papa Francesc, per a la cinquanta-dosena Jornada Mundial de la Pau. Vetlla 
per la Pau, Abadia de Montserrat 31 de desembre de 2018 

 
ANNEX 2 

 
 

Catorze idees de Martin Luther King: 
 

1. Si sabés que el món s'acaba demà, avui encara plantaria un arbre. 
 

2. Si ajudo una persona a tenir esperança, no hauré viscut en va. 
 

3. Res no és més perillós que la ignorància sincera i l'estupidesa conscient 
 

4. No hi ha res que s'oblidi amb més lentitud que una ofensa, ni res que s'oblidi més 
de pressa que un favor. 

 

5. La violència crea més problemes socials dels que resol. 
 

6. Si l'ésser humà no ha trobat cap causa per la qual morir, és que no és digne de viure. 
 

7. Tinc un somni, només un somni. Seguir somiant. Somiar en la llibertat, somiar en la 
justícia. Tant de bo no les hagués de somiar. 

 

8. Al final no recordarem les paraules dels nostres enemics, sinó els silencis dels 
nostres amics. 

 

9. Sempre és el moment apropiat per fer el que és correcte. 
 

10. La pregunta més urgent i persistent a la vida és: què estàs fent pels altres? 
 

11. L'opressor mai no atorga la llibertat de forma voluntària, és l'oprimit qui l'ha d'exigir. 
 

12. El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència. 
 

13. Res no ens pujarà al gep si no dobleguem l'esquena. 
 

14. La teva veritat augmenta quan aprens a escoltar la veritat dels altres. 
                 Extret de: Catorze, 14-1-2019 


