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(Ens vas dir que el féssim juntes, ja que la Maria Martinez no 
 va poder assistir a la conferencia del Sr Antoni Soler Ricart) 

Refugiats, Per què? 

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

Les dues preguntes, AMB MOLT SIGNIFICAT, que ens va plantejar el senyor            

Antoni van ser: 

“Refugiats, perque?” 

“Acollida, perque no?” 

A més a més, també ens va fer dues preguntes més seguides d’una cita que em                

van fer i em fan pensar-hi molt. A continuació, en primer lloc la frase: 

“No es una tragedia, es un CRIM.” 

I després d’aquesta frase am tant significat, procedeixo a citar les dues altres             

preguntes: 

“Quina és la frontera entre guerra i terrorisme?” 

“Qui és el criminal?” (relacionada amb la frase anterior.) 

 

 FITXA 1 / Hi ha refugiats perquè hi ha guerres  

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

NIVELL 1→ Guerra = Misèria = Violacions dels drets humans 

NIVELL 2→ Substrat local + Intervenció d’occident + gestió conflictes 

NIVELL 3→ Sistema econòmic depredador + Model de vida 
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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 

- Per què creus que es fan les guerres? 

Crec que les guerres es fan única i exclusivament per raons econòmiques i de              

poder. Si ens parem a pensar, si no hi hi hagués guerres, que farien els grans                

països productors d'armament? Com li donarien sortida a aquestes armes? Que           

farien amb la gran quantitat de personal que treballa en aquestes fàbriques? 

Aquests poden dissimular els motius de les guerres basant-se en causes de            

justícia, de moral, fins i tot de religió. Mentida, tot és una gran mentira. Es només el                 
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gaudir del poder, la possessió de la riquesa, l'economia, i causes connectades amb             

les anteriors.  

- Qui hi surt guanyan quan hi ha guerra? 

Resumint, qui són els que realment es beneficien amb una guerra son i seran les               

mateixes famílies pràcticament propietàries del món, que són fins i tot més            

poderoses que les màfies i que qualsevol govern del món. Elles pràcticament tenen             

inversió en qualsevol tipus d'indústria legal o il·legal, però hi ha negocis que són              

triplement beneficiosos com una guerra, per que molt més beneficiosos? 

1. Venen armes als dos bàndols en conflicte (òbviament els hi vens porqueria             

d'armament als que perdran i els que guanyaran els ofereixes l'últim que va sortir              

del laboratori). 

2. Els apreciats botins de guerra, que poden ser recursos naturals o recurs humà              

com científics que desenvolupin armaments per a la seva empresa. 

3. Després d’acabar la guerra el país necessités reconstruir-se i, de qui és la              

maquinària i les empreses contractistes que faran la feina? Exacte, de les mateixes             

famílies poderoses que van vendre prèviament les armes i especialment aquests           

míssils que van destruir tot, però bé com pagar-los si el país està en ruïnes? Cap                

problema, se li atorguen crèdits. Qui pagués? Així és, el poble i així generacions              

futures queden endeutades. 

- La guerra es una solució o és un problema? 

“La guerra es el problema, no la solución” 

Sens cap dubte, la guerra es el principal problema de tot, bàsicament perque si la               

paraula “guerra” mai hagués existit, ara no n’hi haurien. 

- Com es pot posar fi a una guerra? 

Per posar fi a una guerra, primer de tot, els caps de govern, els reis i tothom qui                  

talla el bacallà en un país, han de conèixer la paraula “pau” i “igualtat”. Després,               

llavors si que es podrà parlar d’una fi a una guerra. 
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Com va dir George Catlett Marshall: El único medio de vencer en una guerra es               

evitarla.  

 

- Qui són les principals víctimes en un conflicte armat? 

L'única gran víctima, en una guerra és el poble, les persones treballadores,            

honestes, que només volen viure tranquil·les amb les seves famílies, són les que             

viuen el drama, la impotència de no       

poder fer res, veure com els seus       

éssers estimats moren o en el millor       

dels casos queden ferits o mutilats, però       

que els espera, tractar de fugir del       

conflicte, cap a on? És aqui on es viu un          

altre drama encara més dur, la fam els        

persegueix, manca d'aigua,   

medicaments, etc…  

 

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

Sincerament no ho sé i encara que ho sapigues, a la meva edat no tinc dret a                 

decidir en la meva família, però suposo que a la mínima que s’esveres marxaríem a               

casa d’algun familiar d’algun altre país. 

Pero repeteixo, no puc imaginar-me que faria. 
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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 

La llista dels Top 20 de la banca espanyola que inverteix en armament militar es la                

següent, amb els valors que inverteixen al seu costat. 
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Entitat financiera Valor 

1)BBVA 2.746.121.954,61 € 

2)Santander 1.518.304.347,55 € 

3)Acciona 371.950.804,22 € 

4)Sociedad Estatal de Participaciones    

Industriales  

368.193.459,82 € 

5)Banca March  223.489.061,11 € 

6)Bankia  180.919.246,50 € 

7)Caixabank  87.525.635,60 € 

8)Banco Popular  82.918.380,44 € 

9)BancoSabadell  51.551.463,00 € 

10)Bankinter  48.597.800,81 € 

11)Instituto de Crédito Oficial  48.272.994,30 € 

12)Renta  4 35.144.943,10 € 

13)Mutua Madrileña  24.044.771,72 € 

14)Unicaja  19.646.357,85 € 

15)Banco Mare Nostrum (BMN)  16.902.113,80 € 
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16)Caja Rural  16.472.208,34 € 

17)Grupo EDM  5.948.640,39 € 

18)Abante Asesores  4.856.621,63 € 

19)Ibercaja  2.896.103,25 € 

20)Kutxabank  2.733.850,19 € 

 

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

Si, he pogut trobar dues Banques Ètiques anomenades Coop57 i FIDEM (Fundació            

Internacional de la Dona Emprenadora). 

Coop 57 és 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. És una organització democràtica i de base             

assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària.           

L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen i             

s’organitzen per a la gestió de la cooperativa. 

FIDEM son una fundació d'emprenedores, empresàries i directives que defensen la           

igualtat efectiva i potencien el creixement personal i professional per a la visibilitat             

de les dones i la seva influència en la societat.  
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 Respon les preguntes del debat 

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

Abans, les guerres eren cos contra cos, i per tant a gent que sortia perjudicada               

eren els guerrers i militars. Per tant, una guerra no involucrava a tot un poble, ni a                 

gent innocent com avui en dia. Lluitaven amb armes que es feien servir cos contra               

a cos, ja fossin llances, espases, petites pistoles, etc. 

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

Les principal víctimes dels conflictes armats d’avui en dia son la gent civil, la que               

no té cap culpa. Normalment bombardejen les ciutat més importants, fan atemptats            

als llocs on s’hi reuneix més gent, només per fer més mal amb la guerra. El que                 

passa, es que la gent que surt perjudicada es la gent civil, per tant, les principals                

víctimes son ells. 

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

Jo crec que si, ja que és un dels negocis que més diners fan. Molts països                

decideixen invertir en la venta d’armes, perquè aporta a la economia del país un              

extra que proporciona una riquesa mes elevada, sense haver de preocupar-se de            

res ja que vendre armes no es participar a la guerra directament. 

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

● Estados Unidos, 6000 millones 

● Reino Unido, 5200 millones 

● Rusia, 3100 millones 

● Francia, 2900 millones 

● Alemania, 1900 millones 

● Suecia, 700 millones 

● Israel, 600 millones 

● Australia, 600 millones 
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Aquest son els 8 països principals exportadors d’armes, i no estan en guerra ja que               

els que les exporten són els que surten guanyant, perquè guanyen diners i no              

s’involucren en la guerra. 

 

 FITXA 3 / Cal prevenir 

 Preguntes per al debat 

- Com es poden prevenir les guerres? 

La manera més normal seria deixar de fer com ara, que esperem a que esclatin               

per poder treure’n profit com per exemple amb la venta d’armes. Complir els Drets              

Humans, intentar aconseguir un desarmament global i el control del comerç           

d’armes, etc. 

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

Nosaltres, després de debatir el tema una estona, em arribat a la conclusió de que               

no seria possible, per totes les diferències ètiques, culturals i morals que hi ha en               

dos països diferents. És complictat que un mateix país es fiqui d’acord amb el              

governant que volen, imaginat haver-se de ficar d’acord tot el món.  

Si que creiem per això, que seria correcte la decisió perquè aconseguiríem una             

pau que ara no tenim, però creiem que és gairebé impossible. 

- Com és podrien difondre i fer complir de forma electiva els drets            

humans? 

Es podria fer educant als nostres descendents amb la filosofia de que s’han de              

complir, respectar i sempre reclamar. Seria la única manera de poder difondre-ls, i             

de que acabessin cumplint-se en un futur. Suposo que deuen haver altres opcions             

per difondre-ls, però jo crec que si tothom ho pren com un fet normal a la vida,                 

poder seria una cosa normalitzada a le nostres vides. 
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- Com es pot avançar cap al desarmament?  

L'única manera de poder avançar cap al desarmament, seria via diàleg i via control              

de venta d’armes. Actualment el control de tràfic d’armes es molt lleu, i això fa que                

molt països en fabriquin per enviar cap a països que estan en guerra a canvi dels                

diners que el s’hi donen. Si es controles i no es potencies el fet de la venta d’armes                  

a indrets amb guerra, aquests anirien disminuint el armament del que disposen fins             

a no tenir-ne gens perquè no s’ha permès el tràfic ni la venta. Aquesta seria la                

millor manera per mi, ja que via diàleg no s’aconseguiria res,i via control es molt               

més possible que funcioni. 

 

 FITXA 4 / Una obra amb 4 actors 

 Preguntes per al debat 

- En quin paper et situes tu? 

Jo crec que tant jo, com molta gent de la meva edat deu estar entre el grup de gent                   

que son compromesos amb la dignitat, i espectadors indiferents. El perquè de ser             

dues coses contraries és el següent.  

Tots volem contribuir, i jo per exemple vull acollir perquè si jo estigues a la seva                

pell, m’agradaria que ho fessin. Crec que tots som humans, i que tots ens              

mereixem viure dignament, per molt que en el nostre país no pugui ser. Per tant,               

crec que és just que puguin venir a seguir amb les seves vida aquí, i lluitaria                

perquè així fos. Però, una persona de 17 anys que pot canviar en aquest món? Per                

això també em puc sentir per una part espectador indiferent, ja que m’agradaria             

poder canviar les coses, però o puc. 

- Com podem contribuir a convertir els botxins en persones         

compromeses amb la dignitat? 

Culturalitzant-los. La manera de fer que és tornin en gent compromesa amb la             

dignitat es fent que tinguin cultura de que passa realment a aquells països, i fent-los               
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veure que creen actuant com actuen, ficar-los a la pell de la gent que pateix els                

seus actes, etc.  

D’aquesta manera, veurien el patiment que creen. 

- Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Ho són per que són gent que només pensen en ells i en el seu benestar. Ells tenen                  

una comoditat, i un nivell de vida que no els hi preocupa res que els hi pugui                 

passar als altres mentre ells segueixin bé. Fins i tot poden ser partidaris de que no                

vinguin refugiats ja que ocuparan treball i tenen por de poder perdre el nivell de               

vida que tant els hi agrada. És gent egoísta, i amb moltes pors ja que viuen dels                 

diners. 

- Com podem fer que es comprometin? 

Igual que amb els botxins, fent que vegin la realitat, que perquè vinguin refugiats no               

passarà res, i han de perdre la por. Ells han de conèixer la realitat, i entendre-la                

per que es comprometin. Han de empatizar amb ells, i d’aquesta manera,            

aconseguiran comprometres. 

 

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

Preguntes per al debat 

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

què? 

Al principi el poema desconcentra molt, però al final quan el llegeixes de abaix cap               

amunt, et dones compte del que l’autor vol fer. 
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Jo crec que l’autor el que vol aconseguir amb aquest poema es mostrar a tothom la                

imatge que tenim o que ens donen sobre els refugiats, que seria el llegir-ho de dalt                

a baix però per altre banda, quan el llegeixes com toca (de abaix cap amunt), ens                

mostra com de veritat hem de veure i entendre als refugiats. 

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

guerra? Per què? 

Com he dit en una de les primeres preguntes, no sé pas on aniria sincerament, ja                

que no em veig en aquesta situació ni m’imagino. No m’agrada pensar-hi perquè no              

m’hi vull trobar, i crec que ningú s’hi vol trobar. 

Per molt que hi pensi, l’únic lloc on crec que podria anar seria a casa de algun amic                  

o familiar a un altre país. Se que em costaria molt, però hauria de fer-ho a la                 

mínima que hi hagués alguna alerta. 

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

Doncs evidentment, com tota persona humana, voldria que m’acollisin bè. És a dir,             

tenir una rebuda digne, poder viure dignament i m’acceptesin com una altre            

persona més, ja que això es el que hem de fer tots i totes, perquè jo sempre he dit:                   

“no facis als demès el que no t’agradaria que et fessin a tu”, i en aquest cas a                  

l'inrevés: fes el que t’agradaria que et fessin a tu. 

 

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 esigués ordenat 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                
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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 feima 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 conclusió que en trec de aquesta xerrada, es que per molt que no tinguem gaires                

recursos econòmics, hem de fer tot el que tinguem al nostre abast per ajudar a qui                

ho necessiten, per que si nosaltres estiguéssim en el seus llocs voldríem que ens              

ajudessin, i per tant crec que hem de ajudar en allò que puguem, des de recolzar la                 

causa fins a reivindicar els nostres drets com a humans i lluitar fins a allà on puguem                 

per els nostres companys de Terra, perquè al cap i a la fi aquí hi vivim tots, i tot això                    

que ara veiem per les noticies, per els diaris, ens expliquen, etc., no ens queda gaire                

lluny o si més no podria no quedan-se gaire lluny. 
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