
REFUGIATS, PER QUÈ? 

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

• Refugiats per què? 

El per què, és per fugir d’una vida impossible que et garanteix la mort. Qui voldria 

viure en un país on et sentissis segur ni tu ni els teus fills o família? A vegades, i 

per desgràcia, val més fugir i viure que quedar-se i morir. 

Els refugiats busquen on resguardar-se per no patir la misèria, la guerra i l 

violació dels drets humans, i quan creuen que han aconseguit sortir d’aquest 

bucle de mala vida es troben amb que els altres països no els volen acollir. 

Sincerament, la manera d’actuar 

que han tingut els països que no 

han deixat entrar als refugiats és 

totalment cruel i inhumana.  

Actes com aquests demostren 

fins a on és capaç d’arribar la 

indiferència humana. 

• Acollida per què no? 

La resposta breu a aquesta pregunta és perquè tenim por d’empobrir-nos. Així 

doncs, una altre vegada, ens trobem amb un exemple de l’egoisme que hi ha 

avui dia en la nostra societat. 

És verdaderament trist que per por 

a que la nostra economia en surti 

perjudicada abandonem a 

PERSONES, perquè per se 

refugiats no deixen de ser persones 

com nosaltres, a la seva sort i les 

condemnem a viure una vida de 

misèria. I tot això, per assegurar el 

nostre propi benefici.  

 

 

 



 FITXA 1 / Hi ha refugiats perquè hi ha guerres 

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

Les causes de l’existència de la crisi dels refugiats es troben compreses dins de 

tres nivells. Aquests són els següents: 

• La guerra la guerra és el resultat de la combinació de molts factors, 

entre els quals trobem:  

- Conflictes socials, ètic, religiosos. 

- Conflictes anteriors a la guerra que han quedat mal tancats. 

- Fronteres artificials que s’han creat a partir d’interessos colonials i 

sense tenir en conte el ben estar de la població. 

- El suport extern a cada facció per tal de tenir aliats que donin accés 

a les matèries primeres (com ara armes). 

- Lluites pel control del poder i les riqueses del territori. 

- L’immens negoci del comerç d’armes (abocament incontrolat). 

A causa de tots aquests factors 

s’ha creat el que avui dia 

coneixem com a guerra. 

Aquesta guerra fa mal i deixa 

una gran cicatriu que mai es 

tenca, una cicatriu creada per la 

mort i la destrucció. A part de 

tristesa i devastació només 

s’aconsegueix negoci després 

d’una guerra i d’aquest negoci 

en surten beneficiats els causants de tots aquests mals. Així que, per 

què estem tranquils  vivim en una societat tant malvada i hipòcrita? 

 

• La política estem deixant que la política fomenti la crisi dels refugiats i 

això es veu en les següents causes: 

- Gestió de conflictes: localment, les lleis no estan ben definides, i 

internacionalment, s’aplica la llei del més fort. Això ens mostra que fa 

falta una governabilitat mundial. 

- Substrat local: conflictes creats dins d’una localitat degut a les seves 

necessitats. 



- Intervenció d’Occident: van crear una explotació de recursos que va 

originar la destrucció dels sistemes econòmics i  polítics dels països 

que ara estan afectats per la 

guerra. Per tant, hi va haver 

apoderament de part 

d’occident de la metròpolis. 

En aquesta deslocalització es 

separen i uneixen poblacions 

erròniament i d’aquí venen les 

disconformitats dins d’una 

mateix localitat. 

 

• La societat la societat europea pressiona per mantenir la situació per 

afavorir el seu propi interès, i generen aquestes causes: 

- Sistema econòmic depredador: tots volem el millor per a nosaltres i 

no mirem més enllà dels nostres problemes i necessitats, i això 

provoca una distribució descompensada de la riquesa. Aquesta 

descompensació és tant gran que a dia d’avui la riquesa de tant sols 

8 persones és la 

mateixa que la de la 

meitat de la població 

mundial (3.600.000.000 

de persones). Ho trobo 

tant trist... Per què 

permetem que hi hagi 

aquesta desigualtat?  

a.  Fes-ne un esquema de model geològic i situa-hi els factors de 

l’esquema que trobaràs a la fitxa 1 
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b. Respon les preguntes per al debat de la fitxa 1 

1) Per què creus que es fan les guerres? 

Crec que una guerra es fa per molts motius, que poden ser grans o petits, i tots 

ells creen una situació d’inestabilitat que fomenta la guerra. Alguns d’aquests 

motius poden ser: la pobresa del territori, les ànsies de poder, la necessitat d’una 

guerra per sobreviure degut a una situació insostenible... A aquestes causes se’ls 

hi sumen les causes que he citat anteriorment, i totes juntes , i per desgràcia, 

creen el que coneixem com a guerra. 

2) Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra? 

Jo considero que en una guerra ningú guanya. No hi ha bàndol perdedor ni 

bàndol guanyador, només hi ha sang i foscor. 

Tot hi així, hi ha una sèrie de col·lectius que en surt beneficiats. Aquests 

col·lectius són els venedors d’armes. 

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

La guerra, per aquells que la 

fomenten, està considerada com 

la solució a un problema. Jo més 

aviat la veig un problema que 

n’agreuja un altre. Ja que, des de 

quan està considerada una 

solució arravatar vides humanes? 

Crec que hauríem d’optar per 

solucionar els nostres problemes 

a través de l’intel·lecte i no de la 

violència. Si realment fóssim 

intel·ligents aprendríem a solucionar els nostres conflictes mitjançant el diàleg, 

tal i com ens expliquen des de petita. És bastant irònic que els mateixos adults 

que quan ets petit et diuen que el més bàsic per resoldre disputes és el diàleg 

quan ells són els primers en votar a partits polítics que estan a favor de la guerra.  

4) Com es pot posar fi a una guerra? 

Sincerament, no ho se. Si hi hagués una resposta correcta per a aquesta 

pregunta no estaria contestar-la, perquè no hagués fet falta formular-la. 

Potser tots tenim una petita idea de com solucionar la guerra, però no la volem 

afrontar, ja sigui per por o per falta d’esperança. Por a sortir-ne perjudicats o a 

perjudicar als nostres fills que hauran de viure en un món incert ple de crueltat i 



despietat. I falta d’esperança al veure que anys enrere es va intentar i es va 

fracassar. 

Sempre hi haurà crueltat i, per tant, sempre hi haurà guerres, per molt petites 

que siguin. Tot hi això, crec que hauríem de començar per destinar correctament 

els recursos econòmic per tal d’afavorir la desaparició de la guerra i no de 

fomentar-la, ja que actualment destinem més del doble de recursos econòmics 

per armar els països que per trobar la pau.  

Així que nosaltres decidim on posar els nostres esforços: a formar par del 

problema o a formar part de la solució.  

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

La població. És trist, però és així. Ja sigui per bombes o bales que entren a les 

ciutats deixant centenars i fins hi tot milers de morts com per les conseqüències 

laterals de la guerra com la pobresa, la gana, la falta de sanitat i, bàsicament, la 

falta de recursos suficients per viure. 

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

Espero que aquesta situació no es doni, no només per mi. Sinó per ja gent a la 

que estimo, ja que no m’agradaria veure’ls patir.  

No sé que faria, suposo que tot dependria de les condicions específiques de la 

guerra o de la seva gravetat. Mai abans m’ho havia plantejat. 

Primer de tot vetllaria per la seguretat dels que estimo i faria el millor per a ells. 

Si això fos marxar del país, marxaríem. Si fos quedar-nos i lluitar, lluitaríem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

DESPESES: 

 

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

armament militar 

BBVA → 2.746.121.954,61 € 

Santander → 1.518.304.347,55 € 

Acciona → 371.950.804,22 € 

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 € 

BancoSabadell → 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 (BMN) → 16.902.113,80 € 

Caja Rural → 16.472.208,34 € 

Grupo EDM → 5.948.640,39 € 

Abante Asesores → 4.856.621,63 € 

Ibercaja → 2.896.103,25 € 

Kutxabank → 2.733.850,19 € 

 

MUNDIALS ESPANYOLES CASCOS BLAUS ONU 

1.630,0 (mil milions $) 13,9 (mil milions $) 8,13 (mil milions $) 



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

Sí. ONG SETEM Catalunya - Mou-te i canviarem el Món. En aquesta banca 

mobilitzen la ciutadania i les institucions perquè el poder de compra pública faci 

una indústria més justa. 

 Respon les preguntes del debat 

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

Les guerres en el passat no generaven tants morts com ara degut a l’evolució de 

la tecnologia per a les armes. Ara és molt més fàcil llençar una bomba i acabar 

amb tota una població.   

Referent a les armes, en aquestes fotos es veu la diferència que trobem en les 

armes utilitzades en la guerra civil espanyola i les que s’utilitzen actualment: 

Armes guerra civil espanyol                                      Armes actuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Avui dia les principals víctimes són els ciutadans i no 

els soldats com abans, degut a aquesta evolució que 

he comentat en les armes d’aquests darrers anys. 

Això em porta a pensar quin tipus d’armes existiran 

d’aquí 10 o 20 anys, ves a saber en quina tessitura 

ens trobarem.  

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

Si, perquè tal i com he dit en l’anterior activitat, crec que, per desgràcia, les 

guerres no s’acabaran mai, i per tant sempre hi haurà algú que vulgui una arma, 

ja sigui per utilitzar-la o per precaució.  



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

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

França, Regne Unit, Espanya i Itàlia. I cap d’ells està en guerra, per tant no 

necessiten armes, només busquen negoci a costa de la mort de milers de 

persones que estan atrapades en els seus països patint les conseqüències de la 

guerra. 

 FITXA 3 / Cal prevenir 

 Preguntes per al debat. 

1) Com es poden provenir les guerres? 

Es poden provenir les guerres, en lloc d’esperar a que esclatin i mirar de 

treure’n profit, si els Estats modifiquen les prioritats. No hi haurien tantes 

guerres si tots els Estats fossin més semblants en temes econòmics i no 

tinguessin unes condicions de vida tant diferents. 

Una bona manera de provenir les guerres seria fent una reorganització de la 

riquesa mundial, ja que si la riquesa no estigués tant concentrada en uns pocs 

no hi hauria tanta desigualtat econòmica. 

Després hauríem d’escollir caps de govern que realment seguissin els nostres 

ideals i que no volguessin la guerra. 

Fent aquests canvis podrien intentar provenir la guerra o, si més no, milloraríem 

la situació en la que ens trobem actualment. 

 

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

Un govern mundial només seria possible si els 

Estats modifiquessin les seves prioritats, i s’hauria 

de fer en clau democràtica. 

Tot hi així, segons alguns crítics, un govern 

mundial no evitaria les guerres. Aquestes seguirien 

existint en forma de guerres civils, encara pitjors que les guerres entre estats, 

pel fet de no reconèixer el mateix estatus a les parts que es troben en conflicte i 

considerar criminal al bàndol que lluita contra el poder establert.  

Canviant les prioritats podríem aconseguir: 

• Prevenir les guerres, en lloc d’esperar a que esclatin i mirar de treure’n 

profit. 

• Enfortir la governabilitat mundial i fer-ho en clau democràtica. 

• Comprometre’s a vetllar pel compliment dels Drets Humans i a reclamar 

als altres que també ho facin. 

• Apostar pel desarmament i el control del comerç d’armes. 

 



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

humans? 

A arrel del que acabo de comentar, una manera de difondre i fer complir de 

forma efectiva els drets humans seria aconseguint una modificació de prioritats 

en els Estats. Així que tots ens hauríem de comprometre a vetllar pel 

compliment dels Drets Humans i reclamar que els altres també ho facin.  

 

4) Com es pot avançar cap al desarmament? 

Com he dit abans, podem obtenir el desarmament a parir de la modificació de 

les prioritats de l’Estat. 

També, podríem apostant pel desarmament i el 

control del comerç d’armes mitjançant la 

disminució de la venda d’armes a tot el món.  

 

 FITXA 4 / Una obra amb 4 actors 

 Preguntes per al debat. 

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

Tenim a 4 protagonistes involucrats en el que és la guerra i el que comporta, 

aquests són:  

Les víctimes, que són milions de persones que fugen de la mort i la destrucció, 

que ho han perdut tot i que es troben sense futur. Actualment, un exemple de 

víctimes serien els refugiats. 

Després tenim als botxins, que serien els responsables directes de la destrucció 

i la mort i responsables encoberts, que han provocat aquesta situació buscant el 

lucre, fer negoci o ampliar les seves àrees de poder i que continuen lucrant-se 

amb el negoci de les armes o amb el de les màfies, traficants del dolor. 

També tenim als espectadors indiferents, que viuen parapetats en les petites 

comoditats, pors i interessos, miren cap a una altre banda. Aquesta actitud els fa 

consentidors de la situació. 

Per últim i per sort tenim als compromesos amb la dignitat. Són persones, sovint 

humils, que ofereixen els seus recursos per mitigar el dolor, per acollir, per 

acompanyar. Són aquells que mai accepten un “jo no hi puc fer res”. 

Jo em considero en un punt intermedi entre espectador indiferent i compromesa 

amb la dignitat. Perquè pel simple fet d’estar fent aquest treball i de prendre 

consciència dels conflictes armats que s’estan produint al meu voltat ja deixo de 

mantenir-me al marge de la situació, però, per altre banda, tampoc estic realitzant 

cap acció directe per intentar solucionar el problema, tot hi que ne un futur 



m’agradaria prendre paper en manifestacions que recolzin, per exemple, 

l’acollida dels refugiats. 

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

amb la dignitat? 

Els hauríem d’intentar fer veure que les persones són més que 

números i beneficis, d’aquesta manera es donarien conte de 

que són monstres per preferir la mort d’innocents a cobrar un 

sou més baix.  

3) Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Per què creuen que si fan com si no passes res no fan cap mal, però realment al 

fer cas omís de les guerres el que estan fent és fomentar-les.  

Per altre banda, potser no saben com actuar o què fer per millorar la situació de 

guerra en la que es troben molts països. 

Perquè, jo em pregunto: Com podem acceptar un sistema basat en aconseguir 

la màxima capacitat de fer mal i de destrucció? 

4) Com podem fer que es comprometin? 

Primer de tot han de prendre consciència de la gravetat de la situació per tal de 

sentir compassió i voler-se solidaritzar amb la causa. Després poden tant dur a 

terme accions de voluntariat com a resposta individual al problema o poden 

contribuir a una pressió política per tal d’intentar obtenir una resposta 

institucional. 

Si la responsabilitat del problema és compartida també ho ha de ser la de 

solucionar-lo. Perquè la culpable és una societat anònima de la que tots en som 

accionistes (conscient o inconscientment). 

 

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

 9. Preguntes per al debat 

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? 

En la meva opinió, crec que tots hauríem de formar part d’aquesta obra dramàtica 

que és la guerra. Hauríem d’estar compromesos amb la dignitat i ajudar en tot 

allò que poguéssim a la gent que està patint per la guerra o per les seves 

conseqüències, ja que SEMPRE hi ha alguna cosa, per molt petita que sigui, que 

cada un pot fer per ajudar a millorar la situació en la que ens trobem. Per que: si 

es vol, es pot. 

Així que, tots hauríem d’analitzar les causes 

del conflicte armat que s’està produint en 

aquests mateixos moments per tal de poder 

eradicar el problema des de l’arrel. 

D’aquesta manera posaríem al descobert la 

crueltat del sistema inhumà en el que vivim.  

Per acabar, hi ha dues frases que va citar l’Antoni que em van agradar molt, ja 

que crec que reflecteixen molt bé el que és la guerra en poques paraules i des 

de diferents punts de vista: 

“ Indignació d’uns, indiferència d’altres.” 

“No és una tragèdia, és un crim.” 


