QÜESTIONARI L’ELABORACIÓ DEL
MANIFEST DE LA CARAVANA DE LA PAU
1.- Homes i dones de Pau
Totes les persones vivim uns aspectes concrets: la família, el poble, l’estudi,
el treball, el lleure..., i en cada un d’aquests àmbits hi tenim sovint dubtes, problemes,
situacions determinades.
- Me’n preocupo?, per què?
- Com participo en cada un d’aquests àmbits?
- Quin compromís prenc per transformar les realitats d’injustícia que hi
detecto?
2.- Les relacions de Pau.
Les persones no som illes, ja ho sabem. Vulguem o no formem part d’una
cultura, d’un país, d’un entorn social, enmig de tendències i visions diverses. I, com
diuen els ecologistes, cada element de l’ecosistema depèn dels altres i ajuda a
equilibrar-lo o desequilibrar-lo. D’aquí la importància de l’acció de cadascú.
Preguntem-nos pel nostre paper en el nostre entorn i davant les qüestions socials...
- Sistemàticament en contra de tots, per principi?
- Em limito més a “coexistir”, més que a “conviure”?
- He après a conviure amb persones que no sempre coincidim?, valoro
l’esforç dels altres quan no coincidim amb ells?
- Procuro que ens els àmbits on em moc tothom pugui ser protagonista,
actiu i compromès?
- Els grups on em moc, procuro que siguin “útils” per algú més o ens
quedem tancats en nosaltres mateixos?
- Participo i col·laboro en iniciatives de caire social, o penso que és cosa
dels altres?, o potser penso que són iniciatives inútils?
3.- Actius per la Pau
D’una forma raonable, però alhora il·lusionada i atrevida com demana la
transformació del nostre món, quines coses concretes podem aportar per:
- Millorar les actituds de pau en els entorns on ens movem?
- Quines iniciatives podem promoure per incorporar noves persones en el
compromís de fer créixer la pau on ens trobem.
- Per arrelar-nos d’una forma més participativa, activa i constructora de pau
en la vida social del nostre poble.
- Per fer créixer el nostre coneixement i compromís davant les grans
situacions d’injustícia del nostre món?
4.- Torn obert per la Pau.
Hi vols afegir alguna aportació o reflexió?

La Caravana de la Pau està en marxa, però aquesta no és
una Caravana muda. Al seu pas vol donar també un
missatge que promogui i estimuli les actituds de Pau a tots
aquells amb qui compartim la vida de cada dia en els nostres
pobles: una veu que surt dels grups de joves de les
parròquies de l’Arxiprestat de Piera i Capellades, però que
no vol quedar aïllada, sinó unir-se a totes les veus que
estiguin disposades a unir-se a la Caravana.
Aquesta paraula es farà realitat a través d’un
manifest que es començarà a difondre durant la Caravana el
primer cap de setmana de març d’enguany. Si ho desitges tu
hi pots fer també la teva aportació: en grup, en família, a tall
personal.
De cara a unificar una mica les aportacions aquí
tens aquest material de treball: Uns textos per a la reflexió i
un qüestionari arrel del qual es redactarà el manifest.
Per tal que la teva aportació sigui incorporada al
manifest cal que retornis la resposta al qüestionari a la
teva parròquia,
com a màxim el
divendres 15 de
febrer, per tal de
poder fer el
redactat i l’edició
del manifest a
temps. Procura
que arribi amb la
lletra el més
entenedora
possible per
facilitar el buidat.
Pots també fer-lo
arribar per correu
electrònic a
info@parroquiadepiera.com.

A través de la Web de Santa Maria de Piera podràs anar-te
posant al dia de l’organització de la Caravana
(www.parroquiadepiera.com) .

Si gires l’esquena al germà, gires l’esquena a la pau.
Si condemnes la violència, encara no construeixes la pau.
Si et desentens dels conflictes del teu pobles, no construeixes la pau.
Si critiques l’acció dels altres, encara no et mulles per la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si recules davant la dificultat, estàs retardant la pau.
Si opines sense fonaments, enrareixes la pau.
Si només la teva opinió és vàlida, estàs contaminant la pau.
Si poses etiquetes als altres, acomiades la pau.
Si et prens pel teu propi cos, perverteixes la pau.
Si et prens per la teva imatge externa, estàs enredant la pau.
Si vols tenir més del que necessites, t’estàs venent la pau.
Si no surts mai voluntari per res, no parlis de pau.
Si fa temps que no has fet silenci, no esperis la pau.
Si no estimes, no demanis la pau.
Si et refies que te la portin bona i feta, desenganya’t de la pau.
Quan prens partit per la no-violència, edifiques la pau.
Quan prens responsabilitats que ningú no vol, desvetlles la pau.
Quan lluites per la justícia, fas trobadissa la pau.
Quan no critiques per darrera, fas obra de pau.
Quan saps obrir-te als altres, fas créixer la pau.
Quan t’interesses pels problemes del món, fas pujar el valor de la pau.
Quan dediques temps a fer un servei, ets llevat de pau.
Quan tornes bé per mal, ets apòstol de la pau.
Quan no tens por de la veritat, ets profeta de la pau.
Quan et poses al costat dels marginats, poses al marge la violència.
Quan, per damunt de tot, l’altre és persona, estàs dignificant la pau.
Quan comparteixes els teus bens, fas creïble la pau.
Quan trobes la vida de grup, poses fonaments a la pau.
Quan engresques l’altre a viure, escampes la pau pel món.
Quan estimes com Crist estima, en tu floreix la pau.

Només quan estiguis cansat de buscar-la,
la Pau et vindrà a trobar.

El borralló de neu
Adaptació lliure del conte de Kurt Kauter

Una vegada, un pardal va preguntar a un colom de bosc:
--Quan pesa, un borralló de neu?
I el colom li va dir:
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3.741.952. "Quan va
caure el següent, el que
feia 3.741.953, petit, lleu, que no pesava gens, tal com tu dius...
la branca es va trencar.Acabat el seu relat, el pardal va marxar
volant... i el colom, després de reflexionar una estona, es va dir:
"Potser només cal la veu d'una persona, perquè vingui la pau al
món..."

