
Llum de la Pau 2020 - Fornells de la Selva 

Som moltes persones al planeta Terra, i cadascuna de nosaltres és ben 

diversa. Vivim realitats diferents que ens ofereixen unes oportunitats o unes 

altres.  

El nostre gènere, la nostra orientació sexual i altres trets identitaris determinen 

les oportunitats que tenim i les relacions que construïm.  

Però ens preguntem: Perquè la diferència genera injustícia? És por? És 

desconeixença? Interessa a una part de la societat? 

Hem de ser conscients que vivim en un sistema patriarcal, que ens ofega i 

oprimeix, i que accepta la violència com a eina de relació. Una societat feta a 

mida pels homes, on totes les altres opcions queden en segon terme.  

Dia rere dia, dones, persones no binaries, persones del col-lectiu trans, 

persones amb orientacions sexuals diverses i moltes altres, vivim situacions 

que generen desigualtats; a casa, al cau, a l'escola, a la feina, al carrer, als 

mitjans de comunicació, a la justícia, a la política... sentim que el món és per 

uns quants i no totes hi tenim cabuda. 

Us imagineu un món on poguéssim ser tal i com som? 

Des del cau apostem per una educació que permeti als infants, joves i caps: 

- Construir la nostra identitat lliurement 

- Acceptar i estimar el nostre propi cos 

- Expressar-nos com vulguem a l'hora de vestir, de parlar, de moure's... 

- Viure i prendre decisions sense sentir-nos jutjades 

- Construir relacions sanes i lliures basades en el respecte i la cura 

- Estimar a qui vulguem i com vulguem 

- Descobrir-nos sense tabús 

- No sentir vergonya per temes com les sexualitats, la menstruació, els canvis 

fisiològics provocats per la pubertat, els nostres sentiments i emocions... 



En definitiva, volem conèixer-nos, acceptar-nos, estimar-nos i  relacionar-nos 

amb l'entorn de manera respectuosa, amb una mirada oberta sense judicis. 

Apostem per tot això perquè  sabem que infants, joves i caps som motor de 

canvi i sabem que educar amb aquests valors farà que creem una societat més 

justa, inclusiva i respectuosa. 

Construïm un món on hi càpiguen tots els mons. 

Avui i sempre, generem pau. 
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