
REFUGIATS, PER QUÈ? 

1- Quines són les dues preguntes que se’ns van plantejar? 

A la xerrada, se’ns van plantejar dues preguntes: 

- Refugiats, per què? La resposta: perquè hi ha un sistema econòmic i un estil de 

vida que fa que existeixin refugiats però, al cap i a la fi, a nosaltres ens beneficia. 

Els governs europeus pacten amb altres països per tal que tanquin les fronteres, 

com és en el cas dels acords de Turquia, Líbia i el Marroc.  

 

- Acollida, per què no? La resposta: els ciutadans europeus tenim por a empobrir-

nos al haver de repartir els beneficis que obtenim d’aquest sistema que motiva 

el sorgiment de refugiats. 

 

FITXA 1 

HI HA REFUGIATS PERQUÈ HI HA GUERRES 

2- Explica quines són les causes i nivells que expliquen la crisi dels refugiats. 

Els refugiats fugen de la guerra però, aquesta fugida, ve potenciada per altres factors. 

En primer lloc hi ha una combinació de misèria, guerra i violacions dels drets humans. 

Penso que aquest primer nivell, que és el que veu tothom, queda prou clar. En països 

pobres, on la gent no te suficients recursos ni econòmics ni socials, es produeixen 

conflictes motivats per diversos factors que, al final, atempten als drets humans: dret a 

la vida, a la llibertat, a la educació. La vida d’una persona no pot seguir sent igual enmig 

d’un conflicte bèl·lic. 

En segon lloc, existeix un altre nivell que dona força a les guerres. Aquest està format 

per el substrat local, la intervenció d’occident i la gestió de conflictes. Que vol dir això? 

On hi ha persones hi ha conflictes però, en el cas dels refugiats, a aquesta guerra s’hi ha 

sumat occident que hi intervé subministrant armament i altres tipus de materials per a 

obtenir un benefici econòmic. Si s’aposta pel militarisme, l’armamentisme i la guerra no 

s’aconsegueix gestionar el conflicte per obtenir una solució o acord. Anualment es 

gasten 1686 bilions de dòlars en despeses militars mundials, dels quals 17465 milions 



provenen d’Espanya. Si comparem les xifres amb el pressupost de 2700 milions de dòlars 

per a operacions per al manteniment de la pau de l‘ONU, com volem que no hi hagi 

guerra? 

Finalment trobem l’última capa de l’esquema. Aquesta consisteix en la combinació d’un 

sistema econòmic depredador i el model de vida occidental. El nostre sistema 

econòmic permet que el capital estigui mal distribuït. Mentre hi ha persones que passen 

gana, les vuit persones més riques del món tenen tanta riquesa com la meitat de la 

humanitat. Això ens permet veure com el model de vida occidental es basa en l’abús, 

l’explotació i misèria de moltes persones amb l’única finalitat d’obtenir beneficis 

econòmics . 

a) Fes-ne un esquema de model geològic i situa-hi els factors de l’esquema que 

trobaràs a la fitxa 1. 

1r NIVELL MISÈRIA + GUERRA + VIOLACIONS DE DRETS HUMANS 

Mort, destrucció, guerra, refugiats... . 

2n NIVELL SUBSTRAT LOCAL+ INTERVENCIÓ D’OCCIDENT + GESTIÓ DE 

CONFLICTES 

Conflictes anteriors mal tancats;  conflictes socials, ètnics, religiosos... ; 

suports externs a cada facció, per tenir aliats que donin accés a les 

matèries primeres;  fronteres artificials segons interessos colonials; 

lluites pel control del poder i les riqueses.... 

3r NIVELL SISTEMA ECONÒMIC DEPREDADOR + MODEL DE VIDA OCCIDENTAL 

Negocis; l’immens negoci del comerç d’armes. Abocament 

incontrolat.... 

 

b) Respon les preguntes per al debat de la fitxa 1. 

1- Per què creus que es fan les guerres? 

Com hem vist anteriorment, hi ha una sèrie de factors que propicien una guerra. Primer 

de tot, si una guerra es produeix és perquè hi ha alguna mena de conflicte que les 

persones involucrades no es veuen capaces de resoldre pacíficament.  



Si es comença un procés violent per intentar resoldre els conflictes, hi ha una part de la 

població mundial que, en comptes de negar-se a subministrar armes per tal de no 

empitjorar la situació, se’n beneficia econòmicament. Si a aquest benefici econòmic hi 

afegim la mala gestió de conflictes, ens dona un resultat catastròfic. 

La guerra és un conjunt d’interessos que s’obtenen per mitjà del patiment de certa 

població. L’esquema anterior, ens mostra quins elements impulsen una guerra. 

2- Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra? 

No penso que guanyi el vencedor d’aquesta. Penso que hi ha uns perjudicats, que són 

els bàndols enfrontats, i uns “vencedors”, que són les potències que subministren armes 

i altres productes als bàndols. 

Aquests vencedors, que són les potències occidentals, es beneficien de tot el que venen. 

Per aquest motiu penso que són els que surten guanyant ja que, a part de no patir cap 

mort ni baixa en la seva població, se’n beneficien econòmicament.  

 

3- La guerra és una solució o és un problema? 

És un problema. És cert que la gent no sempre s’entén parlant però penso que cal fer 

l’esforç d’intentar solucionar possibles conflictes per mitjà del diàleg ja que, sinó, en surt 

moltíssima gent perjudicada. 

Penso que la guerra és un problema per a tota la població civil que acaben privats dels 

seus drets i no poden viure com a ciutadans lliures, no tenen drets, no poden fugir i, 

pateixen el risc de morir. Pot ser que un problema no s’aconsegueixi solucionar per mitjà 



del diàleg, però a vegades val més la pena conviure amb l’element amb el que estem en 

desacord, que posar en perill la vida de milions de persones. 

4- Com es pot posar fi a una guerra? 

Aquesta pregunta és impossible de respondre. Tot depèn dels bàndols que han 

començat la guerra. Tot i així, el que si que crec, és que, el que ajudaria a posar fi a una 

guerra, seria deixar de subministrar armes als bàndols enfrontats. Si occident deixés de 

subministrar armes a síria, per exemple, mica en mica la guerra aniria pacificant-se, 

doncs els bàndols no tindrien armament amb que enfrontar-se.  

El problema és que, en la nostra societat, és més important créixer econòmicament que 

ajudar a la gent que pateix. 

5- Qui són les principals víctimes en un conflicte armat? 

La població civil, sense cap mena de dubte. Els civils pateixen les conseqüències de la 

guerra: atemptats, matances, etc. i ells no hi intervenen. Que pot fer una persona que 

no te cap mena de recurs? Res. A més a més, suposant que el seu bàndol guanyés la 

guerra, quins beneficis obtindria aquesta persona? Els mínims, si és que en te alguns. Els 

civils es veuen obligats a fugir, deixen records enrere sota les runes, perden familiars, 

etc. tot per culpa dels líders d’un país, bàndol, etc. 

6- Què faries si avui hi hagués una guerra al teu país? 

Aquesta pregunta també és molt difícil de respondre. Els medis ens informarien del que 

passa i, a casa, valoraríem opcions si és millor marxar de casa o quedar-s’hi. És molt 

difícil abandonar la teva terra i tot el que has tingut i sigut fins ara però, el més important 

és sobreviure. 

El que si que tinc clar és que, si hi hagués una guerra i hagués de fugir, no ho faria sola. 

Ho faria amb els meus pares i el meu germà i, si això no pugues ser, no en deixaria a cap 

de sol.   

Aquesta pregunta ens serveix per pensar ens els refugiats i és que els entenc, entenc 

que la gent posi els seus fills en una barca per intentar salvar-los, entenc que les famílies 

es separin i entenc que els indigni trobar-se en un país que no els vol acollir. 



El que no entenc és perquè la gent és així. Per què som tan inhumans? Els nostres avis i 

besavis van haver de fugi cap a França i molts es van trobar amb les portes tancades, 

com creus que es sentirien? Com creus que et sentiries si això et passés a tu? 

No sé com reaccionaria ni que faria si avui hi hagués una guerra al meu país, però estic 

segura que la meva reacció no seria gaire diferent que la dels refugiats i la resta de 

sirians.  

 

 

FITXA 2 

ARMES: EL FUEL DELS CONFLICTES 

Fes un esquema on es mostri la despesa militar mundial, la despesa militar espanyola 

i la despesa dels cascos blaus de l’ONU. 

Aquestes xifres representen la despesa militar mundial i espanyola de l’any 2016 i el 

capital disponible per al manteniment de la pau de l’ONU. 

Manteniment de la pau de la ONU 2.700.000.000 dòlars 

Despesa militar mundial 1.686.000.000.000 dòlars 

Despesa militar espanyola 17.465.000.000 dòlars 

 

El capital que disposa l’ONU per mantenir la pau suposa tan sols un 0,16% de la despesa 

militar mundial i un 15,45% de la espanyola. Com volem, llavors, que no hi hagi guerres 

si invertim més diners en fer la guerra que en evitar-la? 



3- Cerca la llista dels Top 20 de la Banca espanyola que inverteix en armament militar. 

La taula que es trobem just a continuació ens mostra el top 20 de la Banca espanyola 

que inverteix el seu capital en armament militar.  

Com ja hem dit anteriorment, aquesta inversió per part de la banca en armament, 

propicia una situació encara més delicada als països en conflicte, doncs saben que tenen 

una font d’armament il·limitada. 

Entitat Financera Valor 

1. BBVA 2.746.121.954,61 € 

2. Santander 1.518.304.347,55 € 

3. Banca March 223.489.061,11 € 

4. Bankia 180.919.246,50 € 

5. Caixabank 87.525.635,60 € 

6. Banco Popular 82.918.380,44 € 

7. Banco Sabadell 51.551.463,00 € 

8. Bankinter 48.597.800,81 € 

9. Mutua Madrileña 24.044.771,72 € 

10. Unicaja 19.646.357,85 € 

11. Banco Mare Nostrum (BMN) 16.902.113,80 € 

12. Caja Rural 16.472.208,34 € 

13. Ibercaja 2.896.103,25 € 

14. Kutxabank 2.733.850,19 € 

15. Liberbank 2.381.952,77 € 

16. Banco Alcalá 2.000.744,27 € 

17. Mapfre 1.243.036,21 € 

18. Banco Caminos 988.578,74 € 

19. Caja de Arquitectos 98.415,01 € 

20. Banco Mediolanum 56.333,69 € 

 

 



4- Coneixes cap Banca Ètica a Catalunya? Quina/es? Com funcionen? 

No coneixia el concepte de Banca Ètica però he buscat informació i he trobat que a 

Catalunya en funcionen algunes com Oikocredit o Triodos Bank. 

Una banca ètica és un conjunt d’entitats financeres, els productes de les quals no estan 

basats en el criteri del màxim benefici i la especulació. Una banca ètica inverteix en 

economia real i, a més a més, té l’objectiu de fer compatible l’economia amb 

l’assoliment d’objectius socials i ambientals.  

Els clients d’una banca ètica tenen el dret de conèixer, en qualsevol moment, en que 

s’estan invertint els seus diners, tot i que normalment aquest tipus de banca destinen 

els seus recursos en projectes amb contingut social i ambiental. També destinen aquests 

recursos a facilitar l’accés al crèdit a persones que, normalment, n’estan excloses. 

La banca ètica aplica criteris de selecció alhora d’escollir els seus clients ja que no deixa 

de ser un banc que ha de retornar els diners als clients: evita projectes relacionats amb 

l’armament, energia nuclear, especulació financera, etc. i dona prioritat a projectes 

mediambientals, activitats de comerç just i a l’ajuda per mitjà de micro-crèdits a 

persones amb pocs recursos. 

Respon les peguntes per al debat de la fitxa 2 

1- Com eren les guerres en el passat? Quin tipus d’armes s’utilitzaven?  

Penso que, principalment abans del llançament de les bombes atòmiques a Hiroshima i 

Nagasaki, les guerres eren, principalment, entre exèrcits. El que passa és que, 

actualment, les guerres són en contra la població civil. Segueixen existint els exèrcits 

però ara uns ataquen a la població del país contra el que s’enfronten. Això fa que la 

població sigui la més afectada per la guerra, i no pas els qui lluiten. 

Penso que les armes eren principalment de foc, com ara. El que si que resulta diferent 

és que ara les principals potències disposen d’armament nuclear que utilitzen com a 

amenaça per defensar-se dels seus rivals, com Estats Units i Rússia. Cal tenir amb 

compte que aquest tipus d’arma té el poder d’acabar amb la humanitat en segons.  

 

 



2- Qui són les principals víctimes en un conflicte armat avui? 

Com ja he mencionat anteriorment, les principals víctimes en un conflicte armat avui 

són els civils, que han de fugir de la seva terra i deixar-ho tot per culpa de les diferències 

dels líders d’un país.  

La població civil és la més afectada, tot i que generalment no en té la culpa. Uns grups 

de gent s’enfronten a un o uns altres per motius econòmics, religiosos, socials, etc. però, 

i la gent que no hi te res a veure? Ha de fugir, corre perill de mort, ho ha de deixar tot 

enrere... No són els que lluiten els que perden, són totes aquelles persones que, sota el 

conflicte d’uns altres, es veu obligada a prescindir dels seus drets humans.  

 

3- Creus que és rentable el negoci de les armes? Per què? 

Els països que produeixen i venen les armes poden pensar que el que estan fent és 

rentable, doncs produeixen beneficis que després es poden utilitzar en altres aspectes 

per les seves societats. Si ens ho mirem així, el negoci sembla rentable. 

Ara, i si ens ho mirem d’una altra manera? Si produïm armament per a països que ens 

ho demanen, estem produint armament per a assassinar persones. Penso que, tot i el 

valor econòmic que això genera, no és rentable perquè venent una sola arma podem fer 

que morin moltes persones. 

És rentable econòmicament però no ho és moralment, i penso que aquest segon és més 

important. 

 

 

 



4- Els 8 principals països exportadors d’armes estan en guerra? 

Els 8 principals països exportadors d’armes no estan en guerra. Aquests països són: 

Estats Units, que exporta als Emirats Àrabs, Austràlia i Corea del Sud; Rússia, que 

exporta a Índia, Xina i Argèlia; Alemanya, que exporta a Estats Units, Israel i Grècia; Xina, 

que exporta a Bangladesh, Myanmar i Pakistan; França, que exporta als Emirats Àrabs, 

Xina i Marroc; Regne Unit, que exporta a India, Estats Units i Aràbia Saudita; Espanya, 

que exporta a Austràlia, Aràbia Saudita i Noruega; i, finalment, Itàlia, que exporta als 

Emirats Àrabs i Turquia. 

Aquests països, que no estan en guerra, s’aprofiten de la situació dels que si que ho 

estan per tal d’obtenir un benefici econòmic. Trobo que això és una cosa immoral doncs, 

si tan demanem un món pacífic, sense guerres, on tothom s’escolti, etc. per què, en 

comptes de deixar de subministrar armament en seguim donant? Això acaba provocant 

una situació cada cop més perillosa on, els enfrontats, tenen cada cop més armament 

per utilitza en contra els seus enemics. 

 

FITXA 3 

CAL PREVENIR 

Respon les preguntes per al debat. 

1- Com es poden prevenir les guerres? 

Primer de tot penso que hi ha guerres perquè al món hi ha persones amb recursos molt 

diferents, és a dir, hi ha gent que te de tot i gent que no té res. Penso que aquest és un 

aspecte a considerar si es vol prevenir la guerra. També penso que, davant una 

diferencia, ja sigui ideològica, econòmica, social, etc. cal intentar utilitzar el diàleg per 

arribar a un acord, ja que les armes només serveixen per a reprimir la població. 

La culpa de que hi hagi guerres la te gent com tu i com jo que ens quedem contemplant 

indiferents el que passa al món. Això no hauria de ser així, la gent s’hauria de manifestar 

contra les injustícies perquè, qui sap, si el que els passa als refugiats avui ens passarà a 

nosaltres més endavant. 

Cal prendre consciencia de tot el que podria causar una guerra, però sobretot cal 

entendre que tothom és diferent i és impossible coincidir en totes les decisions que 



prenem, per tant cal escoltar, comprendre, dialogar i, si cal, debatre; al cap i a la fi l’arma 

més poderosa d’una persona és la paraula. 

2- És possible un govern mundial? Com hauria de ser? 

Jo crec que és difícil la existència d’un govern mundial, ja que cada país te la seva cultura, 

la seva ideologia, la seva religió, etc. i costaria molt posar-se d’acord entre tots. Tot i així, 

si aquest govern existís, crec que hauria de ser fidel als drets humans de tothom, pel que 

crec que seria necessari un representant de cada país, per mostrar al món la seva cultura 

i ideologia. 

Un govern mundial hauria de ser comprensiu, solidari i humil, hauria d’entendre que el 

seu país no és l’únic que hi ha al món, que no és el que mana, que no te l’única cultura 

ni religió practicada al món... Un govern mundial hauria de tenir gent que sabés raonar 

i debatre pacífica i educadament, gent que sabés escoltar i gent que fos suficientment 

empàtica com per pensar en la resta de població mundial. 

 

3- Com es podrien difondre i fer complir de forma efectiva els drets humans? 

Des de el meu punt de vista, el que és imprescindible per fer complir els drets humans i 

difondre’ls és la educació i informació. 

Una persona que ha estat educada correctament està suficientment capacitada per 

reconèixer quan s’estan violant els drets d’una persona. Una persona informada coneix 

quins són els drets de les persones i també és capaç de reconèixer quan s’estan complint 

aquests drets i quan no. 

Si volem transmetre aquests drets i fer-los complir, crec que hem de demostrar que som 

persones legals, que respectem aquests drets i que volem que la gent també ho faci. 

Hem de donar exemple per que les societats on aquests drets no són respectats, ens 

vegin com a exemple. 

Societats on la gent no és lliure d’expressar-se com vol, societats on les dones no poden 

estudiar.... Les persones privades de llibertat i educació, entre altres drets, haurien de 

prendre la nostra societat, on generalment es respecten els drets de les persones, i 

intentar inculcar-los en el seu país. 

No es pot fer res més que ensenyar els drets humans a les futures generacions, perquè 

ells ho ensenyin a les següents. D’aquesta manera aconseguiríem un món més humà, un 



món on les persones fossin la primordialitat i un món on es respectessin els drets de les 

persones perquè tothom seria capaç de reconèixer la privació d’un d’aquests.  

 

4- Com es pot avançar cap al desarmament? 

No és fàcil. Al cap i a la fi les armes també s’utilitzen per defensar-nos. Tot i així, cal 

avançar cap al desarmament, ja que les armes són les protagonistes de les guerres. 

Primer de tot, per arribar a un món mínimament desarmat, les potències exportadores 

d’aquests materials haurien de deixar de subministrar-los. És difícil que ho facin, perquè 

aquest tipus de comerç els genera grans beneficis, però ho haurien de fer. 

D’altra banda, si volem avançar cap al desarmament, cal ser conscient que la guerra no 

és necessària. Hi hauria d’haver alguna llei que regulés l’ús d’armes, que només es 

poguessin fer servir per protecció. Els governs són els que haurien de dir als seus països 

que no utilitzessin la guerra com a recurs, que primer s’ha de parlar. 

És gairebé impossible arribar a trobar-se un món desarmat perquè, desafortunadament, 

encara hi ha gent que defensa la violència com a mitjà per imposar-se a un rival o a algú 

amb una ideologia diferent a la seva.  

En conclusió, penso que s’hauria de mentalitzar a la gent, sobretot a les properes 

generacions, de les conseqüències que comporta l’ús de les armes, de les morts que 



causen, les despeses que suposen, les relacions que estableixen entre les persones... . Si 

la gent sabés escoltar-se l’una a l’altra, debatre, raonar, dialogar, etc. les armes no serien 

necessàries però, com podem veure a les xarxes, notícies, diaris..., això no és així. 

 

FITXA 4 

UNA OBRA AMB 4 ACTORS 

Respon les preguntes per al debat. 

1- En quin paper et situes tu? Per què? 

Jo em situo en el paper de compromesos amb la dignitat. És cert que, al ser menor d’edat 

i no tenir diners per ajudar, el meu ventall de possibilitats d’ajudar i actuar davant els 

problemes és limitat. Tot i així, m’he unit a campanyes en contra la guerra i he fet 

voluntariats en menjadors socials, recollides d’aliments, etc. 

El meu pròxim objectiu és anar a fer un voluntariat a Grècia o Àfrica, tot i que m’he 

d’esperar a ser major d’edat. El perquè el vull fer és simple, doncs penso que el món és 

injust amb molta gent i m’agradaria que aquesta gent es sentís recolzada, ajudada i 

respectada per, com a mínim, una minoria de persones.  

Com que l’any que ve em vull treure el títol de socorrista de platja, m’agradaria poder 

ajudar i socórrer a la gent que creua el mar en busca d’una vida millor. 

2- Com podem contribuir a convertir els botxins en persones compromeses amb la 

dignitat? 

Penso que es difícil fer canviar d’opinió i mentalitat a a aquestes persones. Moltes d’elles 

han crescut o han adquirit uns valors que són gairebé impossibles de canviar. 

Crec que seria necessari mostrar-los el que estan provocant al món, que coneguessin la 

situació que viuen milions de persones per culpa dels seus actes i mentalitzar-los que hi 

ha altres maneres d’assolir els seus objectius.  

Si intervenen en els conflictes simplement amb una motivació econòmica, haurien 

d’entendre que hi ha persones riques que no es guanyen la vida matant a gent ni 

provocant conflictes i si es per temes de poder territorial, hi ha una cosa que se’n diu 

democràcia on la població afectada té dret a decidir. A més, per posar-se d’acord amb 

una altra persona, els botxins haurien d’entendre que es pot dialogar. 



És gairebé impossible que passin de ser botxins a compromisos amb la dignitat però 

s’hauria d’intentar mentalitzar aquesta gent i, potser, en alguns casos, imposar algun 

tipus de sanció pel mal que originen.  

3- Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Per varies raons, opino. Primer de tot pot ser que la gent no vulgui veure el que estan 

originant els seus actes, és a dir, no volen sentir-se culpables per la mort de les persones. 

Molts comprem roba a indústries que fabriquen les seves peces en fàbriques en 

condicions inhumanes o tenim els diners a un dels bancs que hem mencionat 

anteriorment. Tot i així, no volem admetre que potser sí que tenim una part de culpa 

sobre el que esta passant.  

També crec que, en molts casos, la gent te por de sortir al carrer i manifestar-se cintra 

el que opina injust, potser pel que dirà la societat o per les conseqüències que això pot 

comportar. Al cap i a la fi, un no és lliure del tot, un no pot sortir al carrer i expressar el 

que cregui sense rebre cap crida d’atenció. 

Finalment, crec que és el motiu principal, la gent veu els fets com una cosa que mai els 

tocarà viure. Normalment els conflictes tenen lloc a zones més aviat pobres i, això, ens 

fa pensar que a un lloc com el que vivim nosaltres això no passarà. Molta gent no hi dona 

importància i penso que hauria de ser el contrari, per molt lluny que estigués el conflicte 

respecte nosaltres, hauríem de prendre consciència i impulsar canvis.  

 

 



4- Com podem fer que es comprometin? 

Més o menys com amb els botxins. Primer de tot hauríem de fer que prenguessin 

consciència del que està passant i del que comporten les nostres accions. Han de 

conèixer el que passa per, posteriorment, intentar impulsar canvis en la societat. La gent 

hauria de conèixer el que fan els accionistes majoritaris d’aquesta societat del crim i 

lluitar en contra les seves accions.  

Tot i així, per molts canvis que puguin fer, el primer que un ha de fer per comprometre’s 

és conèixer la realitat, treure’s de sobre els estereotips i ser conscients que la situació 

que viuen molts d’ells la van viure els nostres avantpassats i, esperem que no, potser 

ens toqui viure-la a nosaltres. 

Tot depèn de la informació que tinguin i com d’humans siguin ja que, si els preocupés la 

vida de la gent, molts d’ells es comprometrien de seguida. 

 

FITXA 5 

DE DALT A BAIX O DE BAIX A DALT? 

Respon les preguntes per al debat. 

1- Quin creus que és el sentit correcte en què s’ha de llegir aquest poema? Per què? 

De baix a Dalt, sense cap mena de dubte. Si el llegim de Dalt a baix ens mostra un punt 

de vista no real sobre els refugiats, els tracta com si fossin males persones i diu que no 

els hem d’ajudar, que cadascú te el seu país. En canvi, si el llegim de baix a Dalt, veiem 

un punt de vista més humà, que convida a obrir a les portes a tota la gent que fuig de la 

guerra i, a més a més, els mostra com el que són, persones com tots nosaltres. 

És lògic que hi haurà algun lladre, algun aprofitat o algun gandul, però als nostres països 

també n’hi ha i vivim sense problemes. Tot i així, dir que un és mala persona, no 

considero que sigui una excusa com per deixar-lo tirar en terra de ningú, sense lloc on 

viure i en la misèria. 

La gent, sobretot Europa,  hauria de llegir el poema de baix a dalt, ja que, actualment, 

sembla que el llegeixin de dalt a baix, ja que no volen acollir i no tenen cap mena 

d’interès en ajudar als refugiats.  

Els països rics, cal dir, només han acollit al 3% de refugiats siris, el nen de la imatge que 

trobem a continuació, Oxfam Intermón, denúncia aquest fet.  



 

 

2- On aniries si ara haguessis de marxar de casa perquè al teu país hi ha guerra? Per 

què? 

Si em trobés en la situació, el meu somni seria escapar a un país que m’acollis en 

condicions, un país que ens esperes amb els braços oberts a mi i als meus, un país que 

fos humanitari i entengués la meva situació. Tot i així la realitat seria molt diferent i, 

molt probablement, em trobaria en una situació molt complicada, sense cap mena 

d’ajuda. No sé on aniria, no podria triar, suposo que on veies unes condicions mínimes 

per viure en tranquil·litat. 

És dur pensar en aquest tema saben que, el lloc on visc, no vol acceptar a gent que fuig 

de la guerra, gent que lluita dia a dia per sobreviure i mantenir les seves famílies. Em 

provoca una mena de rebuig al meu país saber que deixen milions de famílies sense 

refugi, sense lloc on viure i sense els recursos bàsics.  

3- Com voldries que t’acollissin al teu país de destinació? 

Opino que la resposta és lògica, tot i que és el contrari de com s’acull als refugiats. Si 

hagués de marxar a un altre país, m’agradaria que aquest em revés adequadament i 

m’ajudés a adequar-me al nou estil de vida. M’agradaria que el nou país m’oferís ajudes 

per a trobar feina o crèdits per a utilitzar durant el procés d’adaptació. 

M’agradaria que el país d’acollida em tractés com una persona més, com un ciutadà com 

un altre.  



Tot i així, tot el que m’agradaria que em passés a mi, sé que no passa amb els refugiats. 

Sé que la gent no rep cap mena d’ajuda, sé que la gent passa fred i gana, sé que la gent 

no té país d’acollida..... SÉ QUE LES PERSONES NO SÓN TRACTADES COM ES MEREIXEN. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Ahir el president de FundiPau, Sr Antoni Soler Ricart, ens va fer una xerrada col·loqui 

sobre: Refugiats, per què?.  Coincidències o no, però la primera diapositiva que ens va 

passar, era sobre refugiats i deportats als camps nazis. Els va dir una idea final digne 

de reflexió: "Els pacifistes no som ingenus ... Sabem que allà on hi ha persones, hi ha 

conflictes ... Nosaltres no arreglarem el món, que per altre part, si estés ordenats es 

començaria a desordenar ... Aleshores quina actitud ens cal? la indiferència? No, el 

compromís amb nosaltres mateixos i els altres .... Però si que hem de fer allò que 

sabem fer ... Cal fer amb dignitat allò que està al nostre abast ... Posar actius per deixar 

un món millor del que hem trobat ..."  Em va recordar la novel·la d'Albert Camus: La 

Peste. Explica la història d'uns doctors, que han de fer front a la peste i la malaltia, que 

sabem que la seva feina no acabà amb ella i potser ella acabarà amb ells: però tenen 

la responsabilitat d'ajudar els malalts. És en aquesta responsabilitat on descobreixen 

el sentit de la solidaritat en la seva tasca humanitària, el sentit del seu ser. 

 



Quina és la vostra conclusió? 

La meva conclusió, després de la xerrada, és que el que s’està vivint ara a la costa Grega 

i Síria no és gaire diferent al que es va viure durant la Segona Guerra Mundial o la Guerra 

Civil Española. Això ens ha de fer pensar en que els fets es repeteixen i hem de ser 

conscients i prendre accions perquè això no torni a passar. 

És un gran exemple el dels doctors. Hi ha gent que arrisca la vida diàriament per pujar a 

una barca que o bé els matarà o bé els portarà a un lloc on ningú els atendrà. Però clar, 

això és millor que estar en un país en guerra, no?. La gent que fuig és gent valenta que 

arrisca la seva vida per trobar-ne una de millor. Imagineu com han d’estar les coses com 

per arriscar la vida per escapar del nostre país. 

Tot i així, afortunadament, hi ha gent que també arrisca la seva vida diàriament per 

ajudar als refugiats o altres víctimes dels conflictes bèl·lics. Aquesta gent té molt mèrit, 

gent que fa una feina a canvi de res simplement per ajudar a la gent. Gent humil, humana 

i amb gran empatia. 

Sincerament penso, com a conclusió, que a vegades cal arriscar-nos si volem canvis. Si 

ens quedem parats les elits aconseguiran el que volen, tenir una població sotmesa a les 

seves ordres. És necessari, tot i que sembli i sigui perillós, manifestar-se i actuar en 

contra el que passa al món ja que, si nosaltres no ho intentem aturar, aquest sistema 

seguirà sent igual durant molt de temps.  

Agraeixo l’acció de FundiPau, ja que tot i que sembli insignificant, penso que ens van fer 

obrir els ulls a més d’un i ens van fer veure que les coses no són com semblen, que 

només som informats del que els governs volen i que molta gent actua per després 

netejar-se les mans i quedar bé davant la societat i això no pot seguir així.  

 

 


