
REFUGIATS, PER QUÈ?

1. Quines són les dues preguntes que s'ens van plantejar?

Les  dues  preguntes  que  s'ens  va

plantejar només començar l'exposició

van ser:  Refugiats,  per què? I  Acollir

per què no?

La  resposta  que  jo  li  donaria  a  la

primera qüestió seria que el perquè de

que aquests existeixen ve creat per un

cúmul de problemes que durant molt

temps han estat existint, mica en mica

per  factors  externs  i  interns s'han anat  agreujant  i  han acabat   desembocant  en  una

guerra per una mala gestió dels problemes, als quals se li ha intentat donar-li una solució

equivocada, la qual no porta cap a cap desenllaç efectiu ni productiu, ja que els hi ha

provocat  que  molta  gent  innocent  hagi  de  pagar  dures  conseqüències  per  aquests

problemes que la majoria no tenen res a veure i veure's obligats a deixar les seves llars ,

aquests són els refugiats; gent innocent que ha de pagar els problemes que altres han

creat.

A la segona pregunta que s'ens va formular, la resposta que li donaria és que no entenc

encara molt bé perquè no se'ls vol acollir, perquè des del meu punt de vista crec que com

a persones que tots som s'hauria de donar ajuda a totes aquestes persones. Ells no se

n'estan anant del seu país / lloc de residència per decisió pròpia sinó tot el contrari, totes

aquestes persones es senten obligats a fugir de les seves cases per poder-se assegurar

que podran seguir vivint i que les seves vides no es trobin en perill, perquè les condicions

en les que aquestes persones es troben són molt indignats. Els refugiats intenten marxar

de les seves llars per buscar-se una nova vida, però no sempre aconsegueixen els seus

objectius a causa de tots els obstacles que se'ls hi posa, els quals venen causats perquè

se'n té una idea equivocada d'ells.  La societat  pensa que els  refugiats  venen a casa

nostra per aprofitar-se de nosaltres, viure a costa nostra, etc., però és tot el contrari ells

necessiten ajuda per poder seguir vivint i poder tenir una vida digna com tots nosaltres,

però ho que passa és que no es volen compartir els beneficis dels països occidentals.



FITXA 1/ HI HA REFUGIATS PERQUÈ HI HAN GUERRES

Quines són les causes i nivells que expliquen la crisi dels refugiats?

Les causes que trobem que han desembocat

en aquesta gran crisi dels refugiats han sigut

molts  problemes  mal  solucionats  que  han

donat lloc a la guerra, la qual ha provocat la

mort de moltes persones ja sigui a causa de

bombardejos,  atacs  contra  la  població

civil,etc.,  o  fugint  d'aquests,  també  ha

provocat una destrucció massiva de ciutats, pobles, infraestructures i fins i tot s'han vist

afectats  hospitals.  Una de les coses que també ha provocat  però que no és tan fàcil

d'apreciar si no en penses una mica, són els negocis que aquesta guerra ha creat, ja que

el  comerç  majoritari  que  s'ha  fomentat  ha  sigut  la  venta  d'armes  les  quals  són

proporcionades  per  països  desenvolupats  els  quals  les  venen  a  gent  que  després

s'encarreguen de distribuir-les il·legalment. Les causes ja he dit que són molt diverses

però aquestes es poden agrupar en tres nivells:

- 1r Nivell: Trobaríem a tots els refugiats que fugen de la misèria , la guerra i les violacions

humanes als que estan sotmesos.

- 2n Nivell: Aquí les causes que tenen a veure són els conflictes socials (que engloben tots

els  conflictes  que  ja  es  tenien  en  aquells  països,  és  a  dir,  que  estan  causats  per

enfrontaments  que  ven  de  molts  anys  enrere  i  són  grups  enfrontats  per  les  seves

creences, ètnies, etc.), a tot això, se li ha de sumar la colonització dels països d'occident

per  aprofitar-se  dels  seus  recursos  naturals

fent  un  abús  d'ells;  per  tant,  tot  això

desemboca  a  una  altra  causa,  que  és  la

destrucció  dels  seus  sistemes  (econòmics,

socials  i  polítics)  i  la  gent  es veu obligada a

deixar  les  seves  cases  i  recursos  per  poder

subsistir.  A causa d'aquests motius s'implanta

la llei  del més fort la qual no és una manera

raonable de resoldre els problemes.

- 3r Nivell: És haver implantat un sistema econòmic depredador causat pel model de vida

occidental.



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

trobaràs a la fitxa 1.

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

 1) Per què creus que es fan les guerres?

Des  del  meu  punt  de  vista,  penso  que  les  guerres  es  fan  com  a  conseqüència  de

l'acumulació  dels  problemes causats  pels  motius  anteriorment  explicats  a  l'apartat  de

causes.  Diguem,  jo  crec  que  després  de  trobar-se  durant  molt  temps  en  constants

conflictes  que  a  sobre  els  països  occidentals  agreugen  perquè  contra  més  dèbils  es

troben més se'n  aprofiten  dels  seus recursos;  llavors,  la  solució  que ells  troben més

immediata però que realment no és la més efectiva és la de la guerra, però realment

aquesta no seria el millor recurs per poder acabar amb totes aquestes dificultats, ja que

ho  millor  seria  tractar-ho  d'una  manera  pacífica  en  que  la  població  civil  no  es  vegi

afectada.  Una  bona  solució  seria  l'elaboració  d'algun  tractat  que  regulés  aquestes

circumstàncies.

1r Nivell

SITUACIONS D'UN PAÍS EN GUERRA

Les víctimes dels conflictes fugen de la guerra, misèria i de la violació dels drets humans.

A causa de:

2n Nivell
Conflictes anteriors mal 
tancats; conflictes socials 
ètnics, religiosos,...; fronteres 
artificials segons interessos 
colonials.

 +
Intervenció 
d'occident per a 
l'explotació dels 
recursos autòctons

Destrucció dels sistemes 
(econòmics, socials i 
polítics)

A causa de:

3r Nivell
Sistema econòmic 
depredador + Model de vida 

occidental

Suports externs a cada facció, per tenir 
aliats que donin accés a les matèries 
primeres; lluites pel control del poder i 
les riqueses; l'immens negoci del comerç 
d'armes. Abocament incontrolat

+

La suma de causes dels 
3 nivells provoquen:

GUERRA
- REFUGIATS
- MORTS
- DESTRUCCIÓ
- NEGOCIS



2) Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra?

Realment els que surten més beneficiats en temps de guerres són les majors potències

productores d'armament (artefactes i també tancs, etc.) de guerra i les grans empreses,

que desprès, són les encarregades d'exportar-lo i distribuir-lo, la majoria de les vegades

il·legalment. És a dir, mentre hi han conflictes aquestes empreses en comptes de gastar

els diners per intentar fomentar la pau a través d'ajuda a persones afectades o intentar a

ajudar a crear alguns tractats de pau, elles s'encarreguen d'ajudar a que aquesta barbàrie

anomenada guerra no s'acabi, ja que els faciliten la feina perquè es pugui portar a terme

la guerra i a sobre ells en surten beneficiats.

3) La guerra és una solució o es un problema?

Per tots  aquests països que tenen aquests conflictes troben una ràpida solució en la

guerra, ja que ells pensen que és una manera que els pot fer aconseguir ràpidament el

seu objectiu d'una manera en que no han d'arribar a un mutu acord sinó imposant el que

ells volen. En realitat, aquesta manera d'intentar solucionar el problema es converteix en

un problema encara més gran, ja  que s'entra en un bucle que és molt  difícil  d'aturar

perquè un conflicte acaba portant a un altre i així tota l'estona. És a dir, troben una solució

equivocada i per aquest motiu hem de considerar que el que s'està creant realment és un

gran problema.

4) Com es pot posar fi a una guerra?

Jo crec que algunes de les maneres per posar fi a les guerres primer de tot és agafar

consciència del que verdaderament està passant. Una vegada se'n té coneixement, s'ha

d'ajudar a totes aquelles víctimes que normalment és la població civil, els quals s'acaben

convertint en refugiats perquè es veuen obligats a deixar les seves llars, diguem que s'ha

de donar suport a tot els afectats de qualsevol manera possible; també s'ha d'intentar no

donar cap ajuda a tots els grups armats que col·laboren en aquesta guerra. Una altre

manera, és intentar no fomentar més problemes dels que hi ha, com per exemple intentar

no sobreexplotar els seus recursos naturals dels quals ells sobreviuen i fer-ne un tractat

que reguli l'extracció de mineral. Inclús, s'hauria d'elaborar un tractat que fomenti la pau i

que faci que es resolguin els problemes d'una manera pacífica.

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

Les principals víctimes dels conflictes armats són la població civil ja que ells són els que

desafortunadament pateixen les conseqüències d'aquests. Hauríem de dir, que els que



surten més mal parats d'aquestes situacions són aquelles persones les quals no tenen

culpa  d'haver  de  viure  d'aquesta  manera  i  haver  de  suportar  aquests  tipus  de

circumstàncies, quan ells realment són innocents i no són els culpables dels conflictes.

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

Jo realment ven bé no sé que faria, ja que haver-me-hi de posar en la seva pell d'aquesta

manera  sense  haver  viscut  cap  situació  semblant  verdaderament  no  ho  sabria.  Les

nostres accions depenen de moltíssims factors que hi trobem a les situacions, però penso

que com moltes d'aquestes víctimes jo també em convertiria en una refugiada més, la

qual intentaria fugir del meu país buscant algun lloc on almenys em pogués assegurar que

la meva vida no és trobés en perill i voldria que al país de destinació al qual jo hi anés

m'acollissin d'una manera digna

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 la ONU.

DESPESES MILITARS

Segons la SIPRI la despesa militar mundial
(2016) equivaldria a uns 1.686.000.000.000$

Segons la OTAN España va invertir en 
despesa militar l'any 2016 11.064.000 $, 
que representaria més o menys 0,91% del 
PIB.

Els cascs blaus de la ONU fa una despesa 
de menys d'un 0,5% de les despeses 
militars mundials.



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

militar.

A la conclusió  que arribem desprès de mirar

gràfics i  taules on es mostren els bancs que

inverteixen en armament militar, podem dir que

nosaltres  d'una  manera  inconscient,  estem

fomentant  amb  els  diners  que  guardem  als

bancs que aquestes guerres no s'aturin; ja que

estem  col·laborant  en  l'elaboració  d'aquests

artefactes que després seran exportats cap a

països  en  estat  de  guerra  i  faran  que  la

situació empitjori.

Els bancs que trobem al capdavant de la llista

són:

- BBVA

-Santander

- Bankia

- Banca March

- Liberbank

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

Abans de començar aquest treball jo no en coneixia cap Banca Ètica a Catalunya però

després d'investigar una mica he descobert  que aquí en trobem algunes com Triodos

Bank, Fiare, Oikocredit, Grameen Bank, Coop57, FETS (Finançament Ètic i Solidari), etc. 

Aquests tipus de banca tenen un sistema diferent a les que trobem convencionalment, ja

que  aquests  tipus  de  banca  asseguren  que  els  diners  que  s'estan  ingressant  en  un

compte corrent,  no seran utilitzats  amb la fi  d'ajudar en la producció,  exportació ni  el

comerç d'armes;  a demés ens asseguren que els diners seran utilitzats per  fins ètics

ambientals, socials, culturals o humanitaris, també consten de total transparència en les

seves gestions. S'hauria d'afegir que aquests donen crèdits a col·lectius de persones que

moltes vegades queden exclosos a causa dels  seus beneficis.  Finalment,  trobem que

tenen unes comissions més realista i menys beneficis; al funcionar d'aquesta manera i

trobar-se  molt  poc  utilitzats  podem  dir  que  encara  no  consten  amb  totes  les  noves

tecnologies per poder fer tràmits bancaris.



Respon les preguntes per al debat:

1) Com eren les guerres en el passat? Quin tipus d'armes s'utilitzaven?

Les guerres en el  passat  eren bastant  diferents a les d'ara,  ja que les persones que

lluitaven eren dos o varis exèrcits de bàndols oposats en un camp de batalla o en algun

lloc on la població civil no es veiessin afectada, és a dir, normalment no eren tan invasives

com ara.

Els tipus d'armes que s'utilitzaven abans eren més «primitius» i de menys calibre perquè

abans no es comptava amb la tecnologia d'ara la qual permet poder crear els armaments

d'ara els quals són molt més potents. Algunes de les armes per exemple eren: granades

de mà, rifles, baionetes, ganivets, etc.

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

Com abans ja he explicat raonadament a la fitxa 1,

les principals víctimes que trobem avui  dia en un

conflicte  armat  són  la  població  civil,  ja  que  les

guerres no es fan en un recinte tancat on poden

combatre  els  diferents  bàndols  i  obtenir  un

veredicte final ràpidament, encara que no fos una

bona  manera  de  resoldre  el  conflicte  aquest  no

afectaria  cap  persona  innocent.  Però  segueixo

pensant,  que  la  millor  manera  seria  fer  una actuació  immediata  per  part  dels  països

occidentals, ja que el que haurien de fer seria no sobreexplotar les seves terres i ajudar a

fomentar la pau perquè ells així puguin tenir una vida com tots nosaltres, perquè tots som

persones i som iguals de dignes de tenir la mateixa comoditat a les nostres vides.

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

Des  del  meu  punt  de  vista,  jo  crec  que  el  negoci  de  les  armes  per  totes  aquestes

empreses  si  que  són  econòmicament  rentables,  ja  que  si  la  guerra  no  acaba  i  ells

segueixen  abastint  a  tots  aquests  grups  armats  que  fan  les  guerres,  poden  tenir  un

benefici  econòmic assegurat.  Per l'altra banda, si  ho mirem des del punt de vista ètic

trobem que no és rentables perquè amb aquest negoci s'està acabant amb moltes vides

de persones indefenses.



4) Els 8 principals països exportadors d'armes estan en guerra?

Els  8  principals  exportadors  que  trobem  són:  Estats  Units,  Rússia,  Xina,  Alemanya,

França,  Regne  Unit,  Espanya  i  Itàlia.  Aquests  països  com  bé  ja  sabem  són  països

desenvolupats i la majoria d'ells són pertanyen a les principals potencies, ja que al tenir

una bona economia, disposar de l'última tecnologia i recursos poden produir aquests tipus

d'artefactes; és a dir, cap d'aquests països es troben en gerra, però ademés de tot podem

dir que tampoc es troben amb petits conflictes.

FITXA 3 / CAL PREVENIR!

Preguntes per al debat:

1) Com es poden prevenir les guerres?

Les guerres es podrien prevenir si en comptes de sobreexplotar a totes les persones que

viuen al  tercer  món que és on majoritàriament es donen aquestes guerres,  les grans

potències  i  els  bancs  no   invertissin  els  seus  beneficis  econòmics  en  la  producció  i

exportació d'armaments i aquestes l'invertissin en la millora i ajuda a les vides d'aquestes

persones que desgraciadament estan patint la guerra. D'aquesta manera tot milloraria,

però no només milloraria sinó fins i tot potser no hi haurien conflictes armats, ja que si els

països occidentals tinguessin una regulació per importar minerals d'allà cap a aquí potser

els conflictes locals no haurien empitjorat. A demés, com ara estava explicant s'hauria de

fer  un  tractat  mundial  que  regulés  aquesta  acció,  a  més  de  controlar  la  producció  i

exportació de les armes i induir els desarmaments dels grups armats que col·laboren en

aquests conflictes. A part de tot, també crec que s'hauria de conscienciar a les persones

del  que és i  del  que comporta una guerra per  tal  que no donés lloc a que aquestes

s'iniciïn.

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

Des del meu punt de vista crec  que aquesta idea de crear un govern mundial no se si

seria possible, ja que és molt difícil que tothom estigui d'acord en una mateixa proposta,

però també penso que no seria una mal plantejament la creació d'un govern mundial

unànime. Aquest hauria d'estar format per integrants de tots els països, és a dir, seria

creat per gent molt diferent però que i hagués un punt que ens unís a tots. Ja que jo

entenc, que la societat hauria de ser així, diguem, que cadascú sigués diferent però que a

la mateixa vegada hi hagués alguna cosa que es enllacés. Ja que no hem d'oblidar mai

que tots som iguals i que malgrat les nostres diferències ningú és superior a ningú.



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

Jo crec que el primer que s'hauria de ser seria conscienciar a totes les persones de que el

nostre deure com a ciutadans i com a persones és complir aquests drets, ja que una

vegada la gent tingui coneixement d'aquests podran actuar d'una manera adequada, ja

que des de la ignorància és molt difícil que la gent pugui acceptar que hem d'estar units

perquè les nostres decisions poden afectar a les altres persones. 

Alguna manera de difondre'ls seria fent un ús per exemple de la nova tecnologia, la qual

ara la podem tenir a l'abast, una altre manera seria fent xerrades per poder sensibilitzar a

tothom, també es podria divulgar el drets humans a través de la publicitat, etc.

4) Com es pot avançar cap al desarmament?

Conscienciar a les persones que les armes serveixen per poder dur a terme el genocidi de

molta gent, jo crec que s'haurien de prendre mesures des dels òrgans governamentals ja

que perquè el desarmament es pugui dur a terme el primer que s'hauria de fer serien

canvis estructurals i del funcionament d'aquests. S'hauria de regular totes les empreses

productores d'armament i la seva exportació de les armes, a demés s'hauria d'eliminar les

banques que dediquessin els diners dels seus clients en armament.

El camí per avançar en el desarmament és lent, però no impossible.

FITXA 4 / UNA OBRA AMB 4 ACTORS

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

Jo crec que em situaria en el paper de les persones compromeses amb la dignitat perquè

des del meu punt de vista penso que ho millor que es pot fer quan hi ha algun conflicte es

posar-te en la posició que és més adequada per poder solucionar-lo i poder ajudar a les

víctimes, malgrat que sigui només una molt  petita part  el  que es pugui fer.  Ja que si

cadascú posem de la nostra part per intentar solucionar-ho finalment ho aconseguirem.

Potser algú pot pensar que sóc una persona molt somiadora i poc realista, però si no

comencem amb una bona actitud, és a dir si no pensem que tot això no es pot aconseguir

i no s'actua, llavors si que serà impossible.

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

dignitat?

El que podem fer per a contribuir convertir els botxins, es sensibilitzar-los i fer veure'ls que

el que estan cometent es un crim ja que estan estan torturant, violant i matant a moltes

persones; a demés de desarmar-los per poder-li'ls treure aquesta idea de superioritat i així



puguin reflexionar en el tipus de persones que s'han convertit, ja que ningú neix «bo» ni

«dolent» si no que poc a poc amb les situacions ens anem posicionant en una banda o en

l'altra, a vegades ens equivoquem i necessitem algú que ens pugui obrir els ulls. Des del

meu criteri, crec que els que s'hauria d'aplicar les mesures que he dit, ja que penso que

aquestes persones el que necessiten és aterrar a la «realitat», la crua «realitat» que ells

estan creant només pensant d'una manera egoista, ja que el que busquen es beneficiar-

se ja sigui econòmicament o aconseguint tenir més poder.

3) Els espectadors indiferents, per què ho són?

Jo crec que aquests tipus de persones es col·loquen en aquesta posició respecte els

conflictes perquè com la situació no els afecta d'una manera directa la ignoren, però a

demés penso que tenen por de que si es manifesten es puguin veure afectats. És a dir,

aquests  viuen  els  conflictes  des  de  la  ignorància,  ja  que  si  en  canvi,  el  conflicte

l'estiguessin  patint  ells  segurament  serien  dels  primers  que voldrien  ser  acollits,  però

perquè això els passés haurien de primer predicar amb l'exemple.

4) Com podem fer que es comprometin?

El que podem fer perquè aquestes persones es comprometin és ajudar-los a reflexionar

sobre la seva actuació, se'ls hi ha de treure la vena que els hi està tapant els ulls, ja que

han d'entendre que ells també han d'ajudar a poder solucionar el problema.  Jo penso que

és un deure que tots hauríem de complir, però a més a més perquè ningú els acredita que

demà no puguin ser ells els que es veuen immers en una guerra i llavors passarien a ser

unes víctimes les qual voldrien que algú les ajudes, per aquesta raó haurien de tracta a

les persones com els hi agradaria que els tractessin a ells.

FITXA 5 / DE DALT A BAIX O DE BAIX A DALT?

 Preguntes per al debat:

1) Com creus que és el sentit correcte en què s'ha de llegir aquest poema? Per què?

Penso que la manera correcta de llegir aquest poema és de baix a dalt perquè aquest ens

vol fer reflexionar sobre les situacions de guerra que estan passant ara mateix. El ens

explica que els països no són de ningú i que els hem compartir en comptes de crear-ne

fronteres, també diu que hem de compartir tot el que tenim amb ells perquè nosaltres

podríem ser aquestes persones en qualsevol altre moment, ademés diu que els hem de

considerar com a persones que fugen de la guerra buscant un lloc on pode estar les

seves vides segures.



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

Per què?

Aniria a qualsevol lloc on em pogués assegurar que la meva vida i la de la meva família

no corregués perill. El perquè de la meva elecció seria perquè ho principal es poder seguir

vivint, ja que les coses materials es poden reemplaçar, però la vida d'una persona no.

3) Com voldries que t'acollissin al teu país de destinació?

A mi, la manera que m'agradaria que m'acollissin al país de destinació al qual jo fugiria

hipotèticament si  em trobés amb una situació d'aquesta, m'agradaria que fos amb els

braços ben oberts, com si fos un ciutadà o ciutadana més, que se'm donés ajuda i que no

em posessin obstacles; ja que jo no aniria per aprofitar-me dels beneficis de ningú si no

poder tenir una vida segura.

CONCLUSIÓ:

Després  de la  xerrada que vam tenir  amb el  president  de  «fundipau»,  vaig  ser  més

conscient del que realment es viu durant una guerra, perquè jo penso que si realment no

tens amb totalitat la consciencia del que s'està vivint, és molt difícil poder-se posar a la

seva pell. 

Primerament, vaig poder entendre les causes de la guerra i el perquè es desencadenen,

aquestes estan causades per un cúmuls de conflictes, molts del quals ja havien existit,

però que han estat alterats a causa dels països occidentals (principalment) que han alterat

el flux d'aquests; ja que han sobreexplotat els seus recursos els quals mantenien que la

gent pogués anant subsistint. Llavors, a causa d'aquests factors s'ha produït la destrucció

dels sistemes estructurals i la solució més immediata  i equivocada que aquests països

han trobat és la guerra; però aquesta no és la millor solució que es pot adoptar perquè

des del meu criteri, crec que seria millor l'elaboració de tractats que regulessin l'exportació

d'armes, l'explotació de les terres, etc. Les guerres comporten moltes conseqüències i fan

que els més afectats sigui la població civil la qual es veu obligada a fugir per salvar les

seves vides, però jo mateixa hem pregunto com deuen de ser de difícils les seves vides al

seu lloc de procedència perquè ells siguin capaços d'arriscar les seves vides i molts d'ells

també les dels seus fills, tenint valor de creuar mar i terra. Així que penso que s'hauria

d'acollir a tots aquests refugiats.

Un sol acte no canviarà la situació, però si farà que millori. Actuem- hi ara!!


