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

Les dues preguntes que es van plantejar, van ser: Refugiats, per què? i com és que si n'hi 

ha tants, que estan provocats per diferents conflictes no els acollim amb la pregunta de; 

Acollida, per què no? 

FITXA 1: Hi ha refugiats perquè hi ha guerres 

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

trobaràs a la fitxa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Per què creus que es fan les guerres?  

Hi ha guerres perquè hi ha misèria, perquè hi ha una violació dels drets humans i 

unes males gestions dels conflictes.  

- Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra?  

Els que hi surten guanyant quan hi ha guerra, són principalment els venedors 

d’armament.  

- La guerra és una solució o és un problema?  

La guerra és un problema perquè si realment fos una solució no generaria encara 

més conflictes dels que ja suposa la guerra en si. No és ètic que la guerra sigui la 

solució, perquè siguin bons o dolents eliminar persones no ho és. 

- Com es pot posar fi a una guerra?  

Des del meu punt de vista, per començar, s’haurien de tallar tot tipus de 

subministrament d’armes que provenen dels propis governs que teòricament 

volen la pau. Dialogar és la principal fi que podria acabar amb una guerra, però 

són els propis països els que ja no ho intenten, ja que hi ha molts interessos pel 

mig.  

- Qui són les principals víctimes en un conflicte armat?  

Les principals víctimes en un conflicte armat són tots aquells civils que per culpa 

d’un conflicte entre governs perden cases, perden familiars i tota una vida que 

havien construït en el seu país. Però antigament també ho eren els reis, la majoria 

de soldats que combatien. 
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- Què faries si avui hi hagués una guerra al teu país?  

Si hi hagués una guerra en el meu país el que faria seria marxar i anar cap a un 

altre país, però suposo que seria una decisió bastant difícil perquè és el lloc on 

hauria viscut tota la vida i tinc tota la meva gent allà.  

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. 

Despesa militar mundial Despesa militar espanyola Despesa dels cascos blaus de l’ONU 

1,686 bilions de dollars 17.465 milions d’euros 2.700 milions de dollars 

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

BANCA VALOR INVERTIT  

bbva 2.746.121.954,61€ 

acciona 371.950.804,22€ 

santander 1.518.304.347,55€ 

sociedad estatal de participaciones industriales 368.193.459,82€ 

banca march 223.489.061,11€ 

bankia 180.919.246,50€ 

caixabank 87.525.635,60€ 

banco popular 82.918.380,44€ 

banco sabadell 51.551.463,00€ 

bankinter 48.597.800,81€ 

instituto de crédito oficial 48.272.994,30€ 

renta 4 35.144.943,10€ 

mutua madrileña 24.044.771,72€ 

unicaja 19.646.357,85€ 

banco mare nostrum 16.902.113,08 

caja rural 16.472.208,34 

grupo edm 5.948.640,39 

aBANTE ASESORES  4.856.621,63€ 

IBERCAJA 2.896.103,25€ 
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- Coneixes cap Banca Ètica a Catalunya? Quina/es? Com funcionen? 

A Catalunya trobem diferents entitats que ofereixen uns serveis de caràcter ètic i 

solidari, són les següents: 

 Coop57: És una cooperativa de serveis 

financers ètics i solidaris, que promou la 

intercooperació i satisfà una economia 

solidària. Principalment destina els seus 

recursos a efectuar préstecs per 

l’economia social que promogui valors solidaris com el 

cooperativisme o l’associacionisme.  

 Oikocrèdit Catalunya: És una entitat 

que ha estat creada per iniciativa de 

diverses ONG catalanes amb la 

finalitat de donar suport a la 

cooperativa Oikocredit Internacional. 

La recaptació de fons es fa a través de la compra d’accions 

d’Oikocredit Internacional i així invertir-los en aquesta cooperativa 

i finançar projectes als països del Tercer Món.  

 Triodos Bank: Aquesta banca ètica 

es dedica a invertir en tres sectors; 

Natura i Medi Ambient, energies 

renovables, arquitectura i construcció, al sector social i en cultura. 

Té diferents productes on qualsevol persona pot incorporar les 

finances ètiques en el seu dia a dia com per exemple: comptes 

corrents, d’estalvi, dipòsits, estalvis periòdics i targetes de crèdit.  

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

Les guerres en el passat eren molt menys desenvolupades tecnològicament i 

utilitzaven armes menys complexes. Antigament les guerres eren més per terra i 

com a molt per mar. Es feien servir filats amb filferros punxeguts, armes 

químiques, metralladores, llança-llames, telèfons de campanya, granades de mà, 

carros de combat, submarins i artilleria de gran calibre 

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

Actualment pràcticament només ho són els civils, ja que la majoria d’atacs són 

aeris i mitjançant maquinaria aèria que ataca sense que hi hagi cap persona i tot 

es faci des d’un ordinador.   

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

Sí que crec que és rentable el negoci de les armes ja que només fa falta veure la 

gran quantitat de diners que s’hi inverteixen, ja que la producció en si es barata 

però el cost d’adquirir-les és bastant alt i realment en surten molt beneficiades 

les empreses.  
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- Els 8 principals països exportadors d'armes estan en guerra?  

Estats Units, Rússia, Xina, Alemanya, França, Regne Unit, Espanya i Itàlia són els 

vuit principals països que exporten armes i no, no estan amb guerra. Ja que si ells 

ho estiguessin no tindrien els suficients recursos econòmics com per produir-les i 

distribuir-les.  

 FITXA 3: Cal prevenir 

- Com es poden prevenir les guerres?  

Si els estats modifiquessin les seves prioritats, dialoguessin i deixessin els 

interessos econòmics que hi ha pel mig de banda, a més a més de no finançar-les 

i des de la ONU, juntament amb tots els països arribar a acords com 

comprometre’s a vetllar pels drets humans i reclamar als altres que ho facin i 

apostar pel desarmament i controlar el comerç d’armes, ens haguéssim estalviat 

moltes guerres.  

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

Jo crec que no és possible un govern mundial, ja que cada país és diferent de 

l’altre en quant a tipus de gent i de cultures i seria molt difícil arribar a acords 

mundials, però crec que per això ja hi ha organitzacions com la ONU que vetllen 

perquè els governs siguin més justos.  

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

Pot ser no seria la millor opció però a vegades si no ens penalitzen no reaccionem 

i per això crec que si hi ha països que no compleixen els drets humans haurien de 

ser penalitzats econòmicament.  

- Com es pot avançar cap al desarmament? 

Començant per la desvinculació dels governs en el subministrament d’armes, i 

només subministrar aquelles armes que realment són necessàries.¡´ññ 

FITXA 4: Una obra amb 4 actors 

- En quin paper et situes tu? Per què? 

En aquesta obra amb 4 actors, em situo en el paper dels que estan compromesos 

amb la dignitat, pot ser no hi estic compromesa al 100% ni pot ser al 50%. Però si 

que m’hi paro a pensar sempre que puc, reflexiono. A més a més de seguir gent 

que els està ajudant com organitzacions com OXFAM o Open Arms, sempre que 

n’hi ha signo peticions per millorar les condicions d’acolliment dels refugiats. 

Col·laborant amb campanyes de recollida de roba i aliments per a refugiats, entre 

d’altres. Intento aportar el meu granet de sorra ni que sigui molt petit, però 

aportar-lo.  
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- Com podem contribuir a convertir els botxins en persones compromeses amb la 

dignitat? 

Per començar s’haurien de fer canvis estructurals des de dalt de tot, des dels 

governadors més poderosos. Intentar que prenguessin consciència del que estan 

provocant.  Fer-los veure que gent innocent està perdent les seves vides.  

- Els espectadors indiferents, per què ho són?  

Ho són perquè tenen por d’acceptar la realitat, ja estan còmodes amb el que 

tenen i com que no els hi afecta directament no els hi importa, ho són perquè 

encara no han pres prou consciència de la situació i creuen que ells no hi poden 

fer res.  

- Com podem fer que es comprometin?  

Primer de tot fer que prenguin consciència de la situació, que es facin canvis 

estructurals en la societat i en els governs, assumir canvis personals com els de 

contribuir al comerç just o bé fer-se soci d’una banca ètica.   

 FITXA 5: De dalt a baix o de baix a dalt? 

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

El sentit correcte de llegir el poema seria de baix a dalt. Perquè si es llegís de dalt 

a baix s’estaria dient que ningú es mereix tenir una segona oportunitat a la vida, 

tindre una casa i una feina digne per molt que no sigui el seu país d’origen que 

només són assassins que volen fer-nos mal. Per tant, a més a més de violar els 

drets humans no seria gens ètic ni humà, perquè tots som persones i tots ens 

mereixem una vida digne.  

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

què? 

Intentaria contactar amb algun amic o conegut d’algun altre país que no estigués 

en guerra i intentar poder entrar-hi. Però amb les complicacions que hi posen 

seria difícil. Però sobretot aniria a algun país que ja coneixes algú (si fos possible) 

perquè així seria més fàcil la introducció i segurament tindria una acceptació més 

fàcil.  

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

Principalment m’agradaria que em respectessin per venir d’on vinc, que 

m’ajudessin i m’oferissin almenys un sostre on poder dormir, segurament no seria 

gens fàcil però que almenys dintre d’aquestes ajudes alguna fos classes per 

dominar l’idioma que parlessin en aquell país en cas que no el sabes parlar.  
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CONCLUSIONS 

No sé si és que encara no volem acceptar fins on ha 

arribat tot això perquè ens recorda a un passat que 

fa molt mal recordar i més per aquells que els hi va 

tocar de prop. Però això no és una excusa. Els 

càrrecs més alts són els que ho haurien d’acceptar 

i sortir a ajudar, i no tancar fronteres com va signar 

Turquia amb la Unió Europea perquè deixessin 

passar. Quants drets humans estant sent violats 

deixant morir de fred, de gana, de malalties vàries a 

gent que ha marxat del seu país només pel seu bé, 

per la seva innocència i pels seus fills. No som 

conscients de que aquesta gent no ens faran res 

perquè no tenen res, i si realment la Unió Europea 

volgués la pau no tindria 6 països subministrant 

armament. No deixaria que augmentessin en 6 anys les víctimes al mar mediterrani fins 

a les 5000. És molt injust, i moltes vegades he pensat que jo no hi podia fer res. Però 

després d’aquesta xerrada, encara m’han entrat més ganes d’ajudar, de contribuir, 

perquè m’han fet veure que per molt que sigui una mínima signatura ja és alguna cosa, 

més que res. Per altre banda, tot el que està passant 

molta gent ho descriu com una tragèdia, però és un 

crim, perquè com he dit abans s’està deixant morir 

milions de persones innocents. Però no tots som 

solidaris i com és evident, és inevitable que no hi hagi 

gent egoista que pensa que si acollim refugiats haurem 

de repartir la riquesa del nostre país entre més gent i 

això suposarà empobrir-nos. Però cal realment tenir 

aquesta mentalitat? Tenir una mentalitat tancada, ofuscada i reprimida només 

contribueix a que es fabriquin més refugiats. Perquè al 

fi i al cap ‘’tenim por dels que són més pobres que 

nosaltres’’. Des del meu punt de vista, valoro molt totes 

aquelles persones que voluntàriament han marxat i han 

anat ajudar-los físicament, orgullosa de les associacions 

catalanes per acollir refugiats que s’han creat i ho han 

defensat. Entre tots, podem ser solidaris mínimament i 

crear un món millor i per a tothom. 

 

 


