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REFUGIATS per què? 

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

Només començar la xerrada se’ns van plantejar dues preguntes, les quals eren: 

refugiats per què? I acollida per què no?  A partir de les quals es va relacionar 

tota la presentació i, en van ser els principals temes.  

 FITXA 1 / Hi ha refugiats perquè hi ha guerres 

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

Les principals causes que expliquen la 

crisi dels refugiats són a partir de 

conflictes socials, ètnics, religiosos..., 

conflictes anteriors mal tancats, 

fronteres artificials segons interessos 

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

primeres. També altres causes són lluites pel control del poder i les riqueses, l’immens 

negoci del comerç d’armes i l’abocament incontrolat. Totes aquestes són les causes 

que provoquen la guerra i com a principal conseqüència entre la mort i les 

destruccions hi trobem els refugiats.  

Aquesta crisis dels refugiats es pot dividir en tres nivells: 

1. En el primer nivell, i desafortunadament a l’abast de tothom hi trobem els 

refugiats envoltats de la misèria, la guerra i sobretot afectats per les violacions 

dels drets humans. 

2. Al segon nivell hi ha el que s’anomena el substrat, la intervenció i la gestió del 

conflictes. Es podria dir que la guerra és terrorisme a gran escala.  I, per 

combatre aquest terrorisme l’ONU destina 2700000000$ en les operacions pel 

manteniment de la pau.  
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3. Al tercer nivell hi trobem un sistema econòmic depredador i un model de vida 

que penja del malestar dels altres. Això provoca, segons les grans autoritats 

una despesa militar mundial de 1686000000000$, mentre que d’aquests 

diners, 17465000000€ són destinats a Espanya ja que s’utilitzen les armes com 

a última i única solució. 

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

que trobaràs a la fitxa 1 

 

 

 

 

 

 

2. Respon les preguntes per al debat de la fitxa 1 

1) Per què creus que es fan les guerres? 

Les guerres són provocades per diverses causes com per exemple per 

desavinences tan socials, ètniques o religioses, per conflictes anteriors mal 

tancats, i també per fronteres artificials segons interessos colonials. Altres 

causes també són les lluites per riqueses, poder i negocis. 

2) Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra? 

A primera vista, quan veus el resultat d’una guerra hom pot pensar que no 

ha guanyat ningú, que només ha suposat més conflictes, destrosses i més 
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desavinences. Però perquè aquesta s’acabi hi ha d’haver un motiu no? 

Doncs aquest motiu és el d’haver-hi un guanyador, un guanyador que ha 

de guanyar territoris, negocis, fortunes, en resum, que guanyi el motiu pel 

qual ha començat aquesta guerra. 

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

Des del meu punt de vista, la guerra la veig 

com un problema, ja que, per arribar a una 

solució, no es pot utilitzar la paraula com a 

mitjà de comunicació? En un principi diem 

que som éssers racionals, no? Doncs jo crec 

que en aquest aspecte, aquesta “habilitat” passa desapercebuda. Si es 

volen solucions sense originar problemes, no s’ha d’arribar a una guerra 

armada sinó que s’ha de lluitar amb les paraules.  

4) Com es pot posar fi a una guerra? 

Una guerra arriba al seu punt i final quan un dels “bàndols” guanya o bé si 

l’altre cara de la moneda renuncia, “aixeca bandera blanca”, és a dir,  es 

rendeix. Tot i que des del meu punt de vista, encara que de vegades sigui 

difícil utilitzar el diàleg, penso que no seria necessari posar fi en aquestes 

situacions si no existissin. 

Com a ciutadans és difícil o gairebé impossible poder ajudar a posar fi a la 

guerra ja que en aquestes situacions, les nostres opinions no conten, per 

tant, les úniques que es creuen “correctes” són les de les autoritats que 

produeixen aquestes guerres i, acaben sent ells qui hi posen punt i final o 

bé els de l’altra bàndol. 
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5) Qui són les principals víctimes en un conflicte armat? 

Quan s’acaba un conflicte evidentment hi 

ha uns perdedors. Aquests perdedors són 

els que possiblement han originat la 

guerra, però, actualment les principals 

víctimes d’un conflicte armat són els habitants dels països o territoris 

implicats en el conflicte, és a dir, els que són 

innocents, no tenen culpa de res i són els que 

acaben rebent i, o viuen en unes condicions 

pèssimes o es veuen obligats  a  abandonar les 

seves llars, és a dir a ser els qui anomenem refugiats.  

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

Si avui hi hagués una guerra al meu país crec que, com tota aquesta gent 

que actualment intenta mantenir la seva vida, buscaria asil en algun altre 

país que m’acollís a mi i a la meva família. Ara bé, tal i com estan ara les 

situacions, no sé si seria millor quedar-me al meu país i buscar com fos 

algun lloc per sobreviure, tot i que seria pràcticament impossible o bé 

recórrer món i arriscar-me la vida per intentar que un altre país ens acollís, 

cosa que molts d’aquests ens tancarien les fronteres per por de que els hi 

prenguéssim la seva “vida”. 
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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. 

 

 

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

militar. 

Els principals bancs implicats són el BBVA, Santander, Accions, Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales, Banca March, Bankia, Caixa Bank, Banco 

Popular, Banc Sabadell, Bankinter, Instituto de Crédito Oficial, Renta 4, Mútua 

Madrileña, Unicaja, BMN (Banco Mare Nostrum), Caja Rural, Grupo EDM, 

Abante Asesores, Ibercaja, Kutxabank i Liberbank entre d’altres. 

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

Les entitats de banca ètica o finances ètiques es dediquen a captar estalvis de 

persones o organitzacions, i amb aquests diners concedir préstecs a empreses o 

projectes que necessiten finançament, cobrant un petit interès, per tal de 

cobrir els seus costos. Poden remunerar uns interessos a qui els ha dipositat o 

prestat els seus estalvis, i fins i tot tenir beneficis econòmics.  
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Una d’aquestes Banques Ètiques de Catalunya és la Coop57, una cooperativa de 

serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la 

transformació social en positiu de la 

nostra economia i de la nostra societat. 

Recull estalvi popular de la ciutadania 

per canalitzar-ho cap al finançament de 

projectes d'economia social i solidària 

que aportin un valor afegit al conjunt de la societat. Però tot i realitzar una 

activitat financera, l'objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social. 

 Respon les preguntes del debat 

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

Les guerres en el passat es produïen entre 

dos exèrcits que    s’enfrontaven entre ells 

mateixos sense implicar els habitants de 

les seves respectives poblacions, és a dir, 

es formaven camps de batalla on només impliquessin el dany i si es 

produïa, la mort dels soldats d’aquell conflicte. S’utilitzaven armes com 

canons, escuts, llances, arcs i fletxes i bombes entre d’altres. 

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

Avui en dia quan es produeixen guerres, les principals víctimes són els 

més innocents, els que tenen les mans netes i que acaben pràcticament 

sense. I la pregunta és, per què? Doncs perquè els habitants de les 

poblacions són els que pateixen les 

conseqüències dels conflictes dels 

altres, de les conseqüències dels 

bombardejos, etc i es veuen obligats a 

marxar del seu país si volen continuar o 

si més no intentar continuar vivint.  
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3) Creus que és rentable el negoci de les armes? Per què? 

Tot i que m’agradaria més no pensar en aquests aspectes, he de 

reconèixer que crec que el negoci de les armes si que és rentable, 

perquè una empresa fabrica armes, però aquestes armes són 

exportades arreu del món ja que, encara que potser no ens ho sembli, hi 

ha centenars o milers de guerres cada dia al món que utilitzen armes ja 

siguin de o sense foc.  

Moltes vegades, aquestes armes són venudes il·legalment mitjançant el 

mercat negre i, no es poden comptabilitzar les vendes legals o oficials, 

per tant, la quantitat de diners que es guanyen són increïblement alts. 

 

 

 

 

 

 

 

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

No podem dir que tots 8 països estan en guerra però si que hem de dir 

que Estats Units, Rússia, França, el Regne Unit i França estan 

bombardejant Síria per tant, ells directament no estan en guerra però 

estan provocant que se’n produeixi una.  
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 FITXA 3 / Cal prevenir 

Preguntes per al debat 

1) Com es poden prevenir les guerres? 

Doncs personalment, com ja he comentat anteriorment, penso que les 

guerres no existien o, si més no es podrien evitar amb el diàleg, la 

paraula. Ja que segons la típica dita, parlant la gent s’entén, per tant, 

per les causes que s’han comentat prèviament, és necessari l’ús 

d’armes? 

 

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

Em sembla gairebé impossible la 

proposta de govern mundial, 

degut a les grans desigualtats 

actuals però, un govern mundial 

podria ajudar tot el món. Avui 

dia, moltes persones pateixen perquè són molt pobres mentre d’altres 

són molt riques. Però un govern mundial que es preocupés pels seus 

ciutadans s’asseguraria de vetllar per totes 

les  seves necessitats. Si realment pogués ser 

possible, per fi es podria fer justícia i no hi 

haurien distincions per riqueses, si no per la 

part humana.  
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3) Com es podrien difondre i fer complir de forma efectiva els drets 

humans? 

Els drets humans es podrien 

difondre i complir si els Estats 

modifiquessin les seves prioritats, 

és a dir, si tothom es conscienciés 

de la importància d’aquests i del 

dret que tenim tots a tenir-los. 

Per complir-los, s’han de conèixer, difondre i respectar aquests drets 

humans. 

Pels països que no complissin aquests drets, s’haurien de sancionar 

d’alguna manera ja que, els que no tindrien els drets serien els habitants 

més  desfavorits, no pas els que tenen el poder. 

4) Com es pot avançar cap al desarmament? 

Personalment crec que es podria avançar cap al desarmament 

mitjançant tractats i acords que controlessin el comerç de les armes. 

Actualment, ja s’estan començant a implantar diversos tractats, com el 

Tractat sobre el Comerç d’Armes que intenten evitar nous drames en un 

futur proper. 
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 FITXA 4 / Una obra amb 4 actors 

 Preguntes per al debat 

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

Jo em podria situar entre els compromesos amb la dignitat, ja que no 

puc veure el món d’aquesta manera, no es pot girar la cara en aquesta 

vida, només s’ha de mirar al voltant i pensar, com m’agradaria que em 

tractessin a mi si em trobés en la situació la qual es troben milers i 

milions de persones? Recordem-ho, som persones, no animals. El meu 

problema és que jo dic o si més no penso que sóc d’aquestes persones 

compromeses però, de moment encara no he fet res per tal de 

demostrar-ho, per tant em sento malament amb mi mateixa ja que 

penso que tinc les capacitats i/o les ganes per intentar aportar el meu 

granet de sorra en aquest món. 

2) Com podem contribuir a convertir els botxins en persones 

compromeses amb la dignitat? 

Difícilment els botxins es poden convertir en persones compromeses 

amb la dignitat, ja que jo penso que si ets un dels principals autors 

d’aquest crim, com pots canviar tant la teva posició com per arribar a 

ajudar a aquells que els hi has fet mal? 

Tot i així, penso que seria  necessari el fet de fer prendre consciència i 

responsabilitat a aquestes persones per tal de que el “mal” s’extingeixi i 

s’obri una petita llum enmig de la foscor. 

3) Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Jo crec que els espectadors indiferents ho són perquè tenen por, por a 

l’empitjorament de la situació, al perill i per tant, fan veure que miren 

cap a una altra banda, però se n’estan adonant. Com que són els que no 
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diuen res, no ajuden a que els botxins parin les seves accions, sinó al 

contrari, els incentiven encara més.  

Tinc present també, totes aquelles persones que davant dels refugiats, 

giren el cap, no en volen saber res. Però per què? Doncs perquè aquesta 

gent tenen por de perdre la seva “vida” i que els refugiats els 

substitueixin, però jo crec que tenir aquest pensament és absurd, ja 

aquesta gent només volen un lloc on hi hagi la pau necessària per viure, 

no volen substituir a ningú. 

4) Com podem fer que es comprometin? 

Doncs perquè els espectadors indiferents es comprometin, crec que 

també els hauríem de conscienciar del mal que realment estan fent i 

treure les venes dels ulls d’aquestes persones perquè se n’adonin del 

mal que provoquen, milers de mort cada dia. 

 

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

 Preguntes per al debat 

1) Quin creus que és el sentit correcte en què s’ha de llegir aquest 

poema? Per què? 

Doncs jo crec que depèn de la visió del món segons el lector pot ser 

correcte del dret o del revés. 

Tot i que jo crec que, des del meu punt de vista, el sentit correcte és 

llegir-ho de baix cap a dalt ja que, reflecteix el pensament de la 

necessitat d’acollida, de tota aquella gent que creu que el món s’ha de 

millorar, que és un món per tots i que s’ha de compartir amb totes 

aquelles persones que vulguin i no hi hem de posar fronteres. 
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2) On aniries si ara haguessis de marxar de casa perquè al teu país hi 

ha guerra? Per què? 

Doncs la veritat és que mai m’havia plantejat aquesta pregunta, però 

pensant-ho, crec que la millor opció seria anar a Àustria, ja que està 

considerat el tercer país més pacífic del món, mentre que el primer és 

Islàndia, però suposant que estiguéssim en una situació de misèria, anar 

a Islàndia no seria l’opció més barata. Per tant, penso que Àustria, 

malgrat el que va passar relacionat amb l’holocaust, actualment seria un 

bon lloc. 

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

Doncs suposo que  m’agradaria que  m’acollissin com a tothom li 

agradaria no? Doncs m’agradaria que un cop hagués arribat a la 

destinació, m’acollissin donant-me la benvinguda i no tractant-me com 

un animal,  que m’oferissin un sostre per dormir amb menjar suficient 

per sobreviure i que, per més endavant, pogués començar a treballar 

per restablir la meva vida. 

Conclusions 

Quina és la vostra conclusió? 

L’Antoni Soler Ricart, president de Fundi Pau ens 

va fer una reflexió de vida, la vida és inesperada, 

si et passen les oportunitats les has d’aprofitar si 

realment són allò que t’agraden encara que, no 

t’ho haguessis plantejat mai anteriorment. S’ha 

d’ajudar, s’ha d’ajudar a viure.  
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El tema dels refugiats, tan els d’ahir com els d’avui és un tema que 

sempre m’ha impactat ja que, jo penso que si en el lloc en que visc hi 

hagués una guerra, jo podria acabar com ells.  

No m’agrada la paraula “refugiats”, ja que els tractem com un col·lectiu, 

no com unes persones que, individualment tenen el seu rere fons 

profund i sincer.  

Se’m trenca el cor cada vegada que veig les imatges i els vídeos de les 

persones patint i demanant ajuda simplement pel sol fet de viure, però 

per sort, existeixen petites 

escletxes de llum enmig de la 

foscor que intenten aplanar 

una mica més el camí.  

 

De vegades penso que només em preocupo per allò que em pertoca i 

que és necessari per mi, és a dir, de vegades em considero egocèntrica, 

perquè només penso en mi i en els del meu voltant i no penso en els 

que realment estan patint, perquè comparant amb situacions d’altra 

gent, em puc sentir tota una afortunada amb la meva vida. Reflexionant 

sobre el tema, he tornat a pensar 

en el poema “Podries” de la Joana 

Raspall i, realment, no aprecio la 

sort que tinc d’haver nascut a on 

sóc, em considero una desagraïda.  

 

Trobo absurd el fet que el nostre món estigui envoltat d’armes, tant  per 

protecció com per tots els altres usos que  se’n fan. La meva pregunta 

és: “Les armes són la solució?” Doncs jo crec que les armes existeixen 

perquè no volem o no volen afrontar el món amb els propis ulls i es 
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prefereix portar un objecte que et fa sentir poderós per tal de destruir 

aquest món, per deixar-hi la teva empremta. Jo sóc d’aquestes persones 

partidàries a eliminar les armes, perquè, a cas no és possible un món 

sense armes? 

Per altra banda, tots som responsables que formem part de la S.A. del 

Crim, tots en som accionistes tan siguem víctimes, botxins, espectadors 

indiferents o compromesos amb la dignitat, per tant, crec que és 

necessari prendre consciència, produir canvis estructurals, canvis 

personals i prendre part de responsabilitat. Ja que, tal com va dir el 

president de Fundi Pau, es viu molt millor treballant per la dignitat que 

per a la indignitat. 

 


