activitat 10

LA UNIÓ FA LA FORÇA...
per això cal confiar en els altres

Encara falta molt per a fer. Unint esforços i treballant junts, un món sense tortura és més a
prop.

Adaptació lliure del conte de Kurt Kauler, El borralló de neu, feta per
Amnistia Internacional:
Una vegada, un pardal va preguntar a un colom de bosc:
- Quant pesa un borralló de neu?
I el colom li va dir:
- No gens.
- Gens? - va dir el pardal. Doncs, mira, escolta aquesta història que em va passar fa temps, a
veure què et sembla:
- "Un dia em vaig aturar a la branca d'un avet just on la branca s'ajunta amb el tronc. Al cap
d'una estona va començar a nevar, però molt poquet, molt lleument. .. Com que no tenia res a
fer, em vaig posar a comptar els flocs que anaven caient al damunt d'aquella branca. En vaig
comptar 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 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. .. "

JOCS PER A ESTIMULAR LA CONFIANÇA

•

Es fan parelles i a un noi/a se li embenen els ulls i s'ha de deixar guiar pel company/a,
que l'ha de portar a través d'un circuit més o menys complicat vers una fita.

•

Totes les persones del grup es disposen en cercle, ben unides per les espatlles. Al
centre, un membre del grup, amb els ulls tancats es deixa caure d'esquena i els altres
l'han d'agafar i anar-lo fent giravoltar sense que caigui.

En acabar la sessió penseu on teniu gent de confiança que podran col·laborar a expandir
la lluita contra la tortura. Oblideu-vos de les "excuses" de l'activitat 8 i recordeu el borralló
de neu número 3.741 .953 !

JOCS PER A ESTIMULAR LA COOPERACIÓ O EL TREBALL D'EQUIP

•

Joc de reacció en cadena. Tots els membres del grup se situen en fila i es donen les
mans formant una llarga cadena. Caldrà recordar qui era el primer i qui l'últim. A
continuació, sense deixar-se anar de les mans, s'entrecreuen i s'entortolliguen passant
per damunt o per sota dels braços i cames dels altres, de manera que quedi un bon
embolic.

Es tracta de desfer l'embolic tan de pressa com sigui possible. Els membres del grup no
es poden deixar anar de les mans fins que el primer de la cadena transmeti, amb una
estreta de mans, un senyal fins al darrer membre de la cadena, aleshores aquest es pot
deixar anar i ajudar, des de "fora", a desfer l'embolic.

En acabar la sessió podeu pensar que:
• El lloc que ocupeu cadascun de vosaltres en la cadena pot desfer l'embolic
d'injustícies i potser ajudarà a l'alliberament d'algú de la tortura.
• Les persones influents poden donar ordres "d'alliberament", i a les quals caldria
recórrer per a aconseguir quelcom més en la lluita contra la tortura.

