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El món es transforma davant nos-
tre generant reptes i oportunitats 
sense precedents. Els problemes 
d’abast mundial (canvi climàtic, 
migracions forçades, pobresa, de-
sigualtats de gènere...), exigeixen un 
canvi urgent en les nostres formes 
de pensar i en els nostres estils de 
vida i de conviure.

En aquest context apostem per una 
educació que de forma global ajudi 
les persones a comprendre el món 
complex on vivim i on hem de poder 
imaginar, col·laborar i actuar per a 
un canvi positiu. I en aquest plante-
jament, els valors de la Convivència 
i de la Sostenibilitat prenen tot el 
seu significat indissociable. Supo-
sa una forma de relacionar-nos amb 
el món centrada en el “viure aquí 

juntes”, assumint que els nostres 
actes són interdependents i que te-
nim una responsabilitat col·lectiva 
respecte a les altres persones, al 
nostre planeta i a tots els sistemes 
de vida, dels quals, en formem part.

Convivència i Sostenibilitat com 
a marc de referència ètic, orien-
tarà l’acció de Fundesplai en els 
propers anys. “nuSOS, propos-
ta educativa per a la ciutada-
nia global”, constitueix el primer  
programa d’aquest marc de treball.

Per altra banda, en coherència amb 
l’Agenda 2030 i els 17 Objectius 
Globals de Desenvolupament 
Sostenible (ONU 2015), nuSOS 
pretén contribuir a l ‘assoliment dels 
reptes següents:

Convivència i Sostenibilitat

fi de la 
pobresa

educació 
de qualitat

reducció de 
les desigualtats

acció 
climàtica

consum
i producció 
responsables

pau,  justícia
i institucions
sòlides1 4 10 13 1612



La vida és plena de nusos. Nusos de totes mides i co-
lors. De ganxet, mariners, d’escalada. N’hi ha de diminuts 
i de grans, lleugers com una ploma o ben durs i resistents. De 
tant en tant es nuen al cor, enredant-ho tot. Són els nusos garbuix, 
els que oprimeixen. Altres vegades, sortosament, connecten vivèn-
cies i persones, aquests són els nusos àncora, aquells que tenen la 
qualitat d’arrelar, sostenir i crear vincles.

Com veieu el nom de nuSOS no és casual. Metafòricament ens ajuda a 
explicar en poques paraules la intencionalitat d’aquesta proposta educativa.

Per un costat constatar que davant la realitat migratòria, estem envoltats 
de nuSOS que ofeguen i s’han de desfer urgentment. No és una tasca fàcil. 
Tampoc no tenim solucions definitives, ni ràpides, ni màgiques, però sabem 
que per l’altre costat, trobem persones i entitats disposades a teixir nusos 
que rescaten, que acullen, que uneixen... Nusos imprescindibles per 
a construir un món on totes les persones puguem conviure en pau.

Aquests són els nusos que volem teixir.
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Vivim una època complexa. El món “en transició” com 
se l’ha definit es transforma davant nostre a un ritme 
vertiginós i genera nous reptes. En l’actual era de la 
globalització, el progrés que representa la tecnologia i 
d’altres avenços de la humanitat comparteix escenari 
amb la degradació ambiental del planeta i amb les de-
sigualtats que s’imposen a la igualtat d’oportunitats. 
Mai com ara s’ha viscut una realitat tan paral·lela: més 
concentració de riquesa i increment de les dinàmiques 
de pobresa i exclusió. Mai com ara ens hem trobat da-
vant d’una emergència climàtica i ambiental tan gran. I 
en aquest context, les persones, especialment aquelles 
que es mouen d’un lloc a l’altre per sobreviure o per 
assolir una vida més digna són les grans oblidades.

Com volem viure i conviure al món? Volem mantenir 
un sistema que no només aguditza les desigualtats 
sinó que també ens aboca al deteriorament del plane-
ta? Volem seguir “arxivant” les imatges de les pasteres 
naufragades? O la de milers de famílies en caravana 
rumb a Mèxic i als Estats Units on els espera un futur 
encara més incert? Volem viure envoltats de murs? En 
quina mesura ens interpel·la a cadascú de nosaltres? 
I, en quin lloc deixa tot això la humanitat en general?

El repte que suposa avui la convivència i la sostenibilitat 
s’expressa amb cruesa en el fet migratori global. Per 
aquest motiu ens proposem aportar elements de reflexió 
per treballar junt amb els infants i joves, la realitat dels 
desplaçaments i les migracions, les pors i prejudicis que 

existeixen en relació a les persones que migren i la diver-
sitat en un sentit ampli. I ho volem fer posant en relleu 
dues qüestions que al nostre parer són fonamentals. 
D’una banda, el principi de justícia social i global que 
es recolza en la pervivència dels Drets Humans sense 
condicions i per a tothom, com a garants de protecció, 
perquè la vida i la dignitat de les persones són sagrades.

D’altra banda, el reconeixement de la diversitat com 
a valor positiu i indispensable per a la convivència i la 
sostenibilitat del planeta.

Pensem que per avançar en aquesta direcció cal una 
educació que partint del diàleg intercultural fomenti una 
consciència de ciutadania global mitjançant la qual, 
estimulem el sentiment de pertinència a la humanitat 
i a la idea de comunitat global (més enllà dels límits 
definits per les fronteres dels estats). Una educació que 
es fonamenta en els valors de l’empatia, la diversitat, 
la cooperació, la cura i la defensa dels Drets Humans, 
llavors per a un món més humà i sostenible.

N’hi ha que creuran que plantejar-nos aquest repte edu-
catiu és una (bonica) utopia, però com diu Rutger Breg-
man “Si volem canviar el món, necessitem ser poc rea-
listes, poc raonables i aspirar a allò que és impossible”. 
I citant a l’Anna Frank “Que meravellós que no haguem 
d’esperar ni un instant per començar a millorar el món”.

Ens hi posem?

Presentació

“Quan vaig arribar a 
Grècia estava molt content 
perquè esperava anar cap 
a Alemanya i retrobar-me 
amb la meva mare, però 
van tancar les fronteres.”

Youssef, 11 anys. 
Text: Mohamed, 13 anys. 
Camp refugiats de Cherso,Grècia.  
www.openculturalcenter.org



Educació transformadora
Acompanyar en l’educació de les 
noies i els nois, des de la seva par-
ticipació activa, per desenvolupar 
consciència de ciutadania global, 
entesa com el conjunt d’actituds, 
valors i comportaments dirigits a 
aconseguir un món més sostenible 
i fraternal on es respectin els Drets 
Humans de totes les persones.

Reflexió crítica
Aportar elements de reflexió crítica 
sobre el fet migratori i el refugi.

Ciutadania activa  
i compromesa
Promoure accions per combatre 
l’alterofòbia en les seves diverses 
manifestacions (racialisme, discri-
minació, racisme), i reivindicar la 
diversitat com a valor indispensable 
per a la convivència i la sostenibilitat 
del nostre món.
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Els mAtERIALS  
de la proposta educativa

Objectius VALORS
Sentiment de pertinença a la humanitat

Empatia • Diversitat • Cooperació
Defensa dels Drets Humans

Cura del planeta

EIxOS
Drets Humans

Migració i refugi
La riquesa de la diversitat

Estils de vida per a  
la cura del planeta

ACCIOnS
Formació

Activitats i projectes ApS
Reptes col·lectius

EL qUADERn PEDAgògIC
Marc conceptual i idees 
força que orienten 
la intervenció educativa.

mALEtES PEDAgògIqUES
Amb jocs i contes. 
A disposició dels centres 
que treballen amb Fundesplai.

WEb nUSOS
Eina virtual on trobareu 
les activitats, els eixos 
d’animació i d’altres recursos.
https://projectes.fundesplai.org/nusos/ 



L’aplicació de la proposta educativa requereix de la participació i la corresponsabilitat de tothom. 
Implica compartir estratègies i actuar en la mateixa direcció.

Pensem 
quins són 
els punts 
forts i els 
punts febles 
en relació a 
la transver-
salitat de la 
perspectiva 
intercultural 
al centre. 
Determinem 
quines 
fites ens 
proposem 
assolir.

Analitzem 
també la 
nostra 
situació 
com equip. 
Plantegem-
nos si conei-
xem prou la 
temàtica. Si 
coneixem 
entitats amb 
qui podem 
establir com-
plicitat. Pen-
sem si tenim 
mancances 
o no a nivell 
formatiu.

Repassem 
l’aplicació 
possible de 
la proposta 
educativa en 
els diferents 
espais edu-
catius: espai 
educatiu 
del migdia, 
grups de 
dissabte als 
esplais, 
activitat 
diària, activi-
tats famili-
ars, colònies, 
casals, etc.

Elaborem 
un calendari 
general de 
l’aplicació, 
seguiment i 
avaluació de 
la proposta 
a dos anys, 
a partir de les 
necessitats 
i interessos 
de cada grup 
d’infants i 
joves.

Fem 
accions 
en clau 
Aprenentatge 
servei.
Reforcem 
el protago-
nisme dels 
infants i 
joves i la 
seva identitat 
com a 
ciutadania 
activa.

Triem 
projectes i 
experiències 
positives per 
compartir, a 
través de les 
xarxes, amb 
altres grups 
del centre, 
de l’entorn... 
motivem 
els infants 
mitjançant 
el reconeixe-
ment públic 
de les seves 
accions.

Pistes per enfocar la proposta educativa
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En els darrers 15 anys els centres de lleure i les esco-
les on intervenim s’han transformat significativament 
amb l’arribada de famílies i infants procedents d’altres 
països.

Molts d’aquests infants són avui mares i pares que 
porten els seus fills i filles a les activitats de lleure que 
organitzem. Noies i nois amb un bagatge ben singular. 
Parlen tres i quatre llengües i construeixen i recons-
trueixen de forma entrellaçada la seva identitat, inte-
grant aspectes culturals del país on creixen i referents 
culturals de les comunitats d’origen de llurs famílies. 
Infants que al seu torn, desenvolupen un sentiment de 
pertinença múltiple, perquè senten que formen part de 
diversos indrets i comunitats.

Aquestes nenes i nens configuren la nostra societat 
actual, caracteritzada per la creixent pluralitat sociocul-
tural. Això, des del punt de vista educatiu, es tradueix 
en reptes.

“Estem davant d’una realitat en què la cultura ja no 
serà més un arquetip tancat de valors i patrons de 
comportament que caracteritza una societat homo-
gènia i uniforme, sinó que està abocada a constants 
confrontacions amb d’altres formes de vida. Per tant, 
unes i altres reclamen espais o àmbits de manifestació 
on predomina la pluralitat, la complexitat i el mestis-
satge”. (Jordan, Ortega y Mínguez: 2002).

Com valorem la diversitat sociocultural?

Avui dia, encara no 
hi ha una paraula que 
et permeti definir-te 
com una persona amb 
diversos orígens i 
diferents bagatges 
culturals. I acceptar un 
llenguatge estàtic és 
acceptar una societat que 
també ho és.
Una societat que no 
s’obrirà mai per entendre 
la gent del meu perfil.

MÍRIAM HATIBI
Mira’m als ulls
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Partim del convenciment que la diversitat, s’expressi 
com s’expressi (cultural, social, expressió de gènere, 
orientació sexual, lingüística, de capacitats..) ens enri-
queix i és una font de creixement. Tot i així, el dia a dia, 
ens confronta a tensions que ens interpel·len i, sobre 
les quals, cal aturar-se:

  Quina actitud tenim davant de les altres cultures? 
Les apreciem o les apropiem?

  Mantenim l’esperit crític i evitem que les diferències 
culturals es converteixin en desigualtats i jerarqui-
es? O les alimentem? Hi reflexionem com a equip? 
Ens revisem?

  Mantenim a ratlla els imaginaris col·lectius que pre-
disposen a la por i al rebuig de l’altra o hi contribuïm 
amb la nostra passivitat?

  Treballem des de la visó que la diversitat és pro-
grés i permet mecanismes per a la cura del món o 
banalitzem el que la diversitat aporta?

I si busquem exemples més concrets:

  Què sentim i com actuem davant de la negativa 
d’una família procedent d’una altra cultura a què la 
seva filla participi de les colònies o de les activitats 
de piscina? Imaginem els mateixos motius quan 
aquesta família pertany a la cultura majoritària?

  Com responem a la demanda d’incloure menjars 
d’altres cultures en els menús?

  Hem incorporat als equips monitores i monitors 
d’altres procedències?

  Fer jocs d’altres parts del món és suficient per dir 
que estem treballant la interculturalitat?

Per altra banda, també apareixen reptes d’índole més 
general: Som mirall de la diversitat de la nostra comu-
nitat? Si no ho som, a què és degut?
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Repassem breument quines postures s’han pres his-
tòricament davant la diversitat cultural.

L’assimilacionisme
L’assimilacionisme defensa la monoculturalitat perquè 
pretén la identificació plena de les persones migrants 
i de les minories autòctones amb la societat majori-
tària i la cultura dominant. Però no tan sols això, sinó 
que paral·lelament també pretén la renúncia als propis 
referents culturals.

Aquest model se centra, doncs, en la modificació dels 
propis hàbits i l’acceptació dels valors de la societat 
receptora, considerats superiors i immutables, per tal 
de preservar una pretesa “cohesió i pau social”. Fruit 
d’una visió etnocèntrica, les idees i els valors dels grups 
culturals aliens al majoritari són silenciats, considerats 
inferiors i menys evolucionats.

L’objectiu de l’assimilacionisme és, en conclusió, l’anul-
lació de tota diferència i la defensa de l’hegemonia 
d’una única cultura valuosa.

Models d’interrelació
Si faig meu el país que 
m’acull, si el reconec 
com a propi, si conside-
ro que d’ara endavant 
formarà part de mi com 
jo formaré part d’ell, 
el més conseqüent és 
que tingui el dret de 
criticar-ne tots i cadas-
cun dels seus aspec-
tes; paral·lelament, 
si aquest país em 
respecta, si reconeix la 
meva aportació, si d’ara 
endavant em consi-
dera, amb les meves 
singularitats com a 
part d’ell, aleshores té 
el dret de rebutjar certs 
aspectes de la meva 
cultura que podrien ser 
incompatibles amb la 
seva manera de viure 
o amb l’esperit de les 
seves institucions.

AMIN MAALOUF
Identidades asesinas
1998

Pe
r r

ef
le

xi
on

ar
...
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El multiculturalisme
El multiculturalisme parteix del reconeixement i la 
valoració de tots els grups culturals que coexisteixen 
en un mateix territori, per igual. Es fonamenta en el 
dret a la diferència, el respecte mutu i la tolerància. 
Reconeix la diversitat cultural com un fet inherent a la 
societat heterogènia. La limitació que planteja aquest 
model és que defensa la coexistència de grups cul-
turals diferenciats, però no va més enllà, sinó que es 
queda a les portes de la convivència i l’intercanvi. Així 
doncs, podríem dir que el multiculturalisme genera 
un mosaic pluricultural on cada grup cultural resta 
amb els seus sense que es produeixi un contacte 
real amb els altres.

L’interculturalisme
L’interculturalisme defensa la valoració de totes les 
cultures i la necessitat d’interrelació entre elles com 
a font d’enriquiment.

Els objectius bàsics de la perspectiva intercultural són 
el reconeixement del pluralisme cultural i el respecte a 
la identitat pròpia de cada cultura. Aquesta perspectiva 
es diferencia de la multicultural perquè va més enllà 

i anhela la construcció d’una societat plural cohesio-
nada i democràtica.

“Las cultures poden coexistir sense gairebé contacte 
entre elles (multiculturalitat) o poden relacionar-se, 
creuar-se, interaccionar-se (interculturalitat) tractant 
d’enriquir-se mútuament”. (Garcia,F; Molina, J: 2005).

La interculturalitat conserva la identitat pròpia de cada 
cultura i, a més a més, produeix diàleg. “En la pràctica, 
la societat intercultural és aquella en la qual l’origen 
cultural és un punt de partida, i no una fita impossible 
de modificar.” (Sanduk 2001). Podem dir doncs, que 
la diversitat cultural és un fet i la interculturalitat la 
nostra meta.

Prenem aquest model com a base per al treball edu-
catiu en el lleure que ens permeti construir una realitat 
basada en la convivència, el diàleg i la igualtat d’opor-
tunitats per a tots els grups etnoculturals.
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Intervenir des de la perspectiva intercultural suposa, 
d’una banda, fer un pas més enllà per veure i valorar la 
riquesa de la diversitat i, de l’altra, aprendre a conviure.

Implica la vivència dels valors democràtics: el respecte, 
la llibertat, la diversitat, el diàleg, la justícia i la solida-
ritat per construir una nova societat i un planeta més 
sostenible.

Per què el lleure pot esdevenir un espai educatiu idoni 
per conrear aquests valors?

  És un espai que amplia les xarxes relacionals i 
enriqueix les trajectòries personals. Convida a la 
convivència entre nenes i nens de diferents edats, 
d’orígens diversos, distintes capacitats, etc. I és 
alhora un espai incomparable de relació per a les 
famílies d’aquests infants.

  Es viuen experiències reals de convivència: excur-
sions, colònies, campaments... que ajuden a conèi-
xer-nos en profunditat i ens obliguen a entrenar el 
múscul de l’empatia, esdevenint més respectuoses 
amb les diferents formes de ser i de fer.

  La diversitat de relacions i d’experiències contri-
bueix a eixamplar els punts de vista i a construir 
versions més completes de la realitat.

Afavorir la interculturalitat des del lleure
  A nivell grupal i comunitari la proposta del lleure 

afavoreix la construcció de pertinença i d’arrela-
ment.

  Promou l’autoconeixement i la valoració positiva de 
les pròpies capacitats i les de les altres persones.

  És un espai educatiu on preval gaudir amb el grup 
i divertir-se i això té un efecte molt potent: crea 
vincles, millora l’autoestima, estimula una actitud 
més positiva...

  Aposta per la inclusió i valora la diversitat com a 
riquesa.

  Ens connecta intencionadament amb l’entorn. Ens 
col·loca en situació de conèixer i de servei a l’en-
torn. Mobilitza tot tipus de valors i competències: 
empatia, fraternitat, respecte, diàleg, col·laboració, 
creativitat...

La uniformitat és la mort. 
La diversitat és la vida.

MIJAÍL BAkUNIN.
Filòsof.
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Camp de refugiats de Cherso, Grècia.  www.openculturalcenter.org

que ofeguen
U n  z o o m  s o b r e  e l  p r e s e n t



DO MIm DO DO x2
         DO
Si haguessis nascut en una altra terra,

     FA            SOL     SOL           LAm
podries ser blanc, podries ser negre

      DO
Un altre país fora ca teva,
  FA      SOL    SOL        LAm
i diries “sí” en un altra llengua.

      FA                  SOL
T’hauries criat d’una altra manera

     DO  DO/SI  LAm
més bona, potser més dolenta.

      FA                          SOL
Tindries més sort o potser més pega...

      REm                         LAm         SOL
Tindries amics i jocs d’una altra mena;

    FA      SOL           DO  SOL LAm
Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,

        FA                    SOL
o aniries nu perdut per la selva.

     DO   SOL           LAm
Podries llegir contes i poemes,

         LAm     SOL
o no tenir llibres ni saber de lletra.

REm  SOL   DO  SOL  LAm  x2
SOL

    DO
Podries menjar coses llamineres

   FA                SOL  SOL            LAm
o només crostons secs de pa negre.

  DO
Podries...podries... Per tot això pensa

          FA       SOL        SOL            LAm
que importa tenir les mans ben obertes

   FA                           SOL
i ajudar qui ve fugint de la guerra

  DO        DO/SI       LAm
fugint del dolor i de la pobresa.

    FA                          SOL
Si tu fossis nat a la seva terra

    REm                 LAm       SOL
la tristesa d’ell podria ser teva.

  RE

     FA      SOL           DO  SOL LAm
Duries vestits de sac o de seda,
sabates de pell o tosca espardenya,

        FA                    SOL
o aniries nu perdut per la selva.

     DO   SOL           LAm
Podries llegir contes i poemes,

         LAm     SOL
o no tenir llibres ni saber de lletra.

  REm SOL DO  SOL  LAm x8 Adaptació musical  del poema Podries de  
Joana Raspall  a càrrec del grup  Roba Estesa

Podries
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La mobilitat humana, una constant al llarg dels temps



18  La mobilitat humana, una constant al llarg dels temps  

Quan repassem la història de la humanitat entenem 
que les persones que habitem aquest món, som el 
que som com a resultat de múltiples processos mi-
gratoris mitjançant els quals, les nostres identitats 
s’han construït i reconstruït contínuament. 

“Ens hem passat la vida movent-nos d’un lloc a l’altre 
i la nostra història com a espècie és el conte d’uns 
éssers que s’han traslladat sense parar i se segueixen 
movent cada vegada més. Les migracions són part 
de la història de la humanitat, però sembla que no ho 
tenim del tot clar quan la concebem com quelcom 
que apareix de cop, estrany i passatger” (Gimenez, 
C: 2003).

Per què marxa la gent dels seus països d’origen? 
Aquesta és una pregunta que potser no ens fem gai-
re sovint, ja que ens preocupem més pel “què hi fan 
aquí”.

Les causes dels desplaçaments poden ser ben di-
verses: per supervivència econòmica; per exili polí-
tic, religiós o bèl·lic; per fugir de la pobresa; com a 
conseqüència dels desastres naturals i dels efectes 
del canvi climàtic .... per turisme; per estudis; per pro-
grés laboral o noves destinacions de l’empresa; per 
investigacions especialitzades, o, fins i tot, per «retir 
internacional», és a dir, pensionistes que busquen un 
bon país on gaudir de la jubilació.

Després d’un primer 
període de migracions 
massives (1880-1920), 
el món va entrar des dels 
anys 90 en un segon 
període caracteritzat per 
la globalització. mentre 
que en el transcurs del 
segle xIx, les migracions 
concernien sobretot 
als europeus, avui a la 
mobilitat dels rics s’ha 
sumat la migració de les 
poblacions originàries 
dels països pobres.

A més, han aparegut 
altres formes de 
migracions, forçades i 
voluntàries, de curt i llarg 
termini. Però aquesta 
globalització de la 
migració triga en trobar 
la seva legitimitat en 
l’escena internacional 
mundial.

WIHTOL DE WENDEN, 
2012. Citat per Edson 
Louidor a Introducció a 
los “estudiós migratorios”, 
2017.1998
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... A més a més, hem de tenir en compte que cadascu-

na d’aquestes situacions pot portar a diferents tipus 
de migració: definitiva o temporal i de retorn al país 
d’origen; d’estada en un sol país o de desplaçaments 
successius; de forma periòdica o per temporades…

Avui, a diferència d’altres èpoques, els moviments 
migratoris esdevenen pràcticament arreu del planeta 
i van en distintes direccions. Molts països són alhora 
origen, trànsit i destí de la mobilitat humana. És una 
realitat que va en augment, complexa i multidimen-
sional.

Tothom, en un moment o altre, podem ser persones 
migrants.

Les migracions són part de la nostra història

258 milions 
de persones

MIGRANTS INTERNACIONALS

Citat a OIM: Centre de dades sobre migració mundial 2018.
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migració, refugi... més enllà de les classificacions

Lava, 15 anys. Camp de refugiats de Cherso, Grècia.  www.openculturalcenter.org
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milions d’homes, dones i 
infants viuen enmig de la 
guerra cada dia. I la seva 
única elecció per tenir 
seguretat és anar-se’n. 
“trien” ser desplaçats. 
Però no és que sigui 
precisament una elecció.

MALALA YOUSAFzAI.
Totes Som Desplaçades.

Molts cops la decisió de moure’s a un altre territori no 
és una elecció voluntària, és qüestió de supervivència 
en el sentit més literal de la paraula.

Segons ACNUR (informe Tendencias Globales 2018), 
l’any 2018 hi havia 70,8 milions de persones despla-
çades forçosament al món i d’aquestes, al voltant 
del 30% es consideren persones refugiades (sota el 
mandat d’ACNUR), la meitat, nenes i nens. Les prin-
cipals causes són: els conflictes armats, amenaça, 
repressió o persecució militar, política, religiosa... És 
una tendència que va en augment. Darrera de totes 
aquestes esfereïdores xifres hi ha infants, dones i ho-
mes. S’ha qualificat com la major crisi humanitària 
després de la Segona Guerra Mundial.

D’acord amb la Convenció de l’estatut dels refugiats 
(Ginebra 1951) i el Protocol sobre l’estatut dels re-
fugiats (Nova York 1967), un o una refugiat/da és 
una persona que “a causa de fundats temors de ser 
perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, 
pertinença a determinat grup social o opinions polí-
tiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i 
no pugui o, a causa d’aquests temors, no vulgui aco-
llir-se a la protecció d’aquest país; o que, no tenint 
nacionalitat i trobant-se, a conseqüència d’aquets 
esdeveniments, fora del país on abans tenia la seva 
residència habitual, no pugui o, a causa d’aquests 
temors, no vulgui tornar-hi”.

Es pot escollir? 

70,8 milions 
de persones desplaçades  

forçosos al món
2018

37.000 nous  
desplaçaments

al dia
1/2 
de les  

persones  
refugiades
del 2018  

en tot el món  
són infants

17.000

persones 

refugiades

van m
orir 

ofegades al 

Mediterra
ni  

entre
 el 2014 

i el 2018

ACNUR . Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2018



 migració, refugi ... més enllà de les classificacions  21   

Taxonomies que determinen vides
Cada país té els seus criteris per decidir qui pot ser 
considerada persona refugiada i qui no. La condició de 
refugiada pressuposa (quan se supera la burocràcia...), 
protecció internacional. A nivell normatiu és diferent 
ser una persona refugiada o ser una persona migrant. 
S’aplica una llei diferent a cada cas. Es parteix del su-
pòsit que les persones refugiades s’han vist obligades 
a fugir dels seus països i tret que millori la situació, 
no hi poden retornar. En canvi, es considera que les 
persones migrants han triat “voluntàriament” marxar 
en pro d’un futur millor, però són lliures de tornarhi.

Aquesta distinció tan binària, migracions “voluntàries” 
i migracions forçades, no només és confusa (es pot 
categoritzar com a migració voluntària fugir de la mi-
sèria i de la fam?), sinó que, a més a més, destapa una 
altra realitat: “les zones grises” (Edson,W.:2017). Milions 
de persones acaben sense cap tipus de protecció i es 
converteixen en “irregulars, “Il·legals” “indocumentats”..., 
perquè els motius que els van empènyer a marxar 
encara no han estat previstos a nivell jurídic. Aquest 
és el cas de les persones que fugen a causa de 
de la violació sistemàtica dels drets; violència 
de gènere; polítiques econòmiques salvatges, 

etc. Com també ho és la particular situació del jovent 
estranger no acompanyat (“MENA”), un col·lectiu especi-
alment vulnerable, més si tenim en compte que parlem 
d’infants. En qualsevol cas, es troben en una situació de 
vulneració dels drets que els aboca a l’exclusió i dificulta 
la integració al país d’arribada.

Cal repensar el sistema. Necessitem nous instruments 
que reconeguin, més enllà de taxonomies i estigmatit-
zacions, els seus drets fonamentals i entre aquests, 
els de ser ciutadanes i ciutadans de ple dret. Com va 
dir la politòloga alemanya Hanna Arendt, “no fem mai 
la distinció entre els que fugen de la misèria i els que 
fugen de les bombes”.

El 2018 els paísos desenvolupats  
només van acollir  

un 16% de la població  
de persones 

refugiades mundials,  
mentre que la resta 

es va mantenir  en països 
menys desenvolupats

ACNUR . Tendencias Globales 
Desplazamiento Forzado en 2018

16%

www.social.cat
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 Resolucions favoRables i desfavoRables..  infanTs i joves migRanTs sols a caTalunya.

24 %
Sí

2017

Algèria 

1.260

 PeRsones sol·liciTanTs d’asil a esPanya segons la nacionaliTaT al 2018..    

Veneçuela 

19.280
Colòmbia 

8.650

Síria 

2.775

Hondures 

2.410

El Salvador 

2.275

Palestina 

1905

Marroc 
1.310

Nicaragua 

1.363

Ucraïna 

2.010

76%
NO

I d’aquestes només el 
19,8 % ha aconseguit 
l’estatut de persona 
refugiada.

El nombre  
d’arribades d’infants  
i joves migrants sols  
s’ha multiplicat  
per 5 en els darrers 
dos anys

4000

3000

2000

1000

0

Font: Informe Las persones refugiades en España y Europa. 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 2019. 

Font: Informe Las 
persones refugiades 
en España y Europa. 
Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR). 2019. 
De Strebe - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0

Font: Estudi els infants i joves emigrats sols acollits a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2019

684
1.489

3.659

20182016
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Canvi climàtic i migració
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Les persones que menys han contribuït al canvi cli-
màtic, especialment les que viuen en el sud global,  
són les més vulnerables als seus efectes i les que es 
veuen obligades a migrar. Aquest fenomen es coneix 
com “migracions climàtiques”.  

Les migracions climàtiques són conseqüència del mo-
del de desenvolupament global en què els interessos 
econòmics passen per davant dels ambientals o dels 
Drets Humans.(Felipe, B; Iglesias D: 2018).  

Tot i que no existeix una definició internacionalment 
acordada, una persona migrant climàtica seria aquella: 

“Persona o grups de persones que, a causa de la de-
gradació ambiental relacionada amb el canvi climàtic, 
d’aparició sobtada o de desenvolupament lent, que 
afecta negativament a la seva vida, es veu davant la 
necessitat d’abandonar la seva llar, temporal o per-
manentment, de manera individual o col·lectiva i a ni-
vell intern o internacional” (Adaptació de la definició de 
«migracions ambientals» proposada per l’Organització 
Internacional de les Migracions en 2011. Plataforma 
de Desplazamientos y Migraciones Climáticas. PDMC).  

A casa nostra no som 
immunes als efectes  
del canvi climàtic.  
La desertificació,  
per exemple, avança 
perillosament.  
més de dues terceres 
parts de la península 
ibèrica són zones àrides. 
Espanya és el país 
d’Europa amb major  
risc de patir  
desertificació.  
també, són més  
freqüents les onades  
de calor extremes així 
com els canvis en els 
patrons de precipitacions 
i la pujada del nivell  
del mar, entre altres.

Migracions Climàtiques 
Ecodes. 2018.
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Un fenomen ignorat 
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Coneixem els efectes del canvi climàtic?
L’augment del nivell del mar que fa desaparèixer zones 
costaneres i illes, les inundacions, la sequera extrema 
i la desertificació, l’augment dels fenòmens climàtics 
extrems, el desplaçament, l’extinció d’espècies, etc.

El canvi climàtic fa que moltes espècies d’animals des-
placin les seves àrees de cria, modifiquin les rutes mi-
gratòries naturals o es vegin forçades a migrar al llarg 
de milers de quilòmetres per buscar aigua o aliments.
Les persones, com a habitants d’aquest planeta, també 
ens veiem afectades pels efectes del canvi climàtic.  

Per exemple, en molts països del món s’està reduint 
la línia de costa que arriba a destruir pobles sencers 
i això fa que les persones que vivien en aquestes zo-
nes costaneres hagin de migrar cap a altres àrees on 
puguin viure i guanyar-se la vida. 

També la sequera extrema que pateixen moltes regions 
està provocant migracions forçades de gent que ha de 
marxar dels seus pobles d’origen, perquè ja no poden 
viure de l’agricultura i cada vegada els és més difícil 
aconseguir aigua potable.  

En aquestes situacions en què els efectes directes 
del canvi climàtic obliguen a les persones migrar, ser 
dona, ser infant, persones d’edat avançada, tenir un 
estatus socioeconòmic baix, no tenir formació o accés 
a recursos poden ser factors determinants a l’hora 
d’enfrontar-se a aquesta situació.

En aquest sentit, la posició social de les dones a nivell 
global a la família i el seu paper a la comunitat, junta-
ment al fet què el canvi climàtic afecta directament el 
que és més essencial per a la vida (aigua, alimentació, 
accés a l’energia, etc) del que les dones se solen fer 
càrrec, fa que els impactes del canvi climàtic siguin 
més greus per a aquest col·lectiu. Per exemple: a l’Àfri-
ca, les dones tenen catorze vegades més probabilitats 
de morir, degut a desastres meteorològics que els ho-
mes i això es justifica, entre altres motius, per les seves 
pitjors condicions de salut, nutrició i feina. 
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Quaranta anys han transcorregut des de que comen-
cés a alertar-se sobre la relació entre degradació 
ambiental i migració, tot i això, encara són molts els 
reptes que tenim per endavant. 

D’una banda, hi ha la qüestió del reconeixement 
jurídic. En efecte, encara existeix un buit legal i les 
persones que es desplacen involuntàriament per 
causes ambientals no tenen protecció jurídica que 
contempli la seva situació. En els darrers anys però, 
es constaten alguns avenços jurídics i polítics. Per 
exemple,  l’adopció de la Declaració de Nova York per 
a les persones Refugiades i Migrants en 2016, que 
reconeix el canvi climàtic com a factor que impul-
sa la mobilitat humana, o el Pacte Mundial per a 
les Persones Refugiades que també contempla 
en l’article 8, el canvi climàtic i la seva relació 
amb els fluxos migratoris involuntaris. Tot i 
que aquests tractats no són jurídicament 
vinculants sí representen la voluntat po-
lítica de la comunitat internacional per 
millorar la situació i la protecció dels 
Drets Humans i per treballar de forma 
col·laborativa. 

Reptes i alternatives 
D’altra banda, no podem seguir negant que el nostre 
sistema actual de desenvolupament és insostenible. 
Són necessàries mesures urgents d’abast mundial per 
disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH). I és vital que adoptem altres estils de vida i 
formes de consum que garanteixin l’avui i el demà 
per a tothom. 

Any 2050. 
Àfrica al sud del Sàhara.
Es preveuen 86 milions 
de migrants interns 
per motius climàtics.
“En la temporada de sembra, 
no plovia, però quan no volíem 
que plogués, plovia. 
Això generava sequeres i jo 
no volia seguir patint per això. 
Vaig voler provar sort a la 
ciutat, per això em vaig 
traslladar a Hawassa “. 

WOLDE DANSE (28 anys), Etiòpia.
Informe Groundswell. 
Banco Mundial 2018.
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Un món global on els drets s’esvaeixen

Mur de Berlín. Rosa Monserrat. 
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Mai com ara el nostre món ha mostrat amb tanta cru-
esa les desigualtats entre un món ric i un món pobre. 
Avui, el 8% més ric guanya la meitat dels ingressos 
totals del món. D’altra banda, el món interconnectat 
i globalitzat és alhora el món replegat i emmurallat 
i el que infringeix el dret a la mobilitat de milers de 
persones.  

Mentre el nostre món posa pocs impediments al mo-
viment de les mercaderies i al capital, (una tendència 
contínua d’un sistema econòmic que sustenta el de-
sequilibri en la distribució de la  riquesa), cada vegada 
s’endureixen més les fronteres i s’aixequen nous murs 
per contenir o evitar la lliure circulació de les persones. 
Però de totes? No, principalment de persones que, re-
cordem-ho un cop més, fugen de la misèria o de la 
violència de la guerra i que topen amb uns murs que 
lluny d’aturar-los, contribueixen a fomentar l’activitat 
de les màfies, l’extorsió, el tràfic d’éssers humans o la 
corrupció. Són els murs de la vergonya, els murs que 
ens deshumanitzen.  

La situació de desemparament i de vulnerabilitat en 
què queden atrapades milions de persones, que es des-
placen per cercar una vida millor però que topen amb 
tots aquests murs, exigeix l’adopció d’un enfocament 
polític o d’una aliança mundial que vagi més enllà dels 
límits de les sobiranies territorials i que sigui coherent 
i respectuós amb la universalitat dels Drets Humans 
inherents a la dignitat de tot ésser humà. 

Els Drets Humans són una de les majors conquestes 
del segle passat i necessàriament cal ressignificar-los 
en el nostre context actual. També amb la democràcia 
i la solidaritat, perquè la migració no és una xifra, té 
rostre humà, són vides i vivències. 

Des de principis del 
segle xxI, Europa ha 
anat construint tanques i 
murs per intentar blindar 
les seves fronteres 
exteriors al trànsit de 
les persones migrades. 
Alguns moviments 
socials han batejat 
aquest fenomen 
amb el nom 
d’”Europa  fortalesa”.
Font: Guia entre(terres). 

Després de la caiguda 
del mur de berlín 
al 1989 hi havia 15 murs 
fronterers al món. 
Avui n’existeixen més de 
70, fet que suposa que 
hi hagi més de 12.000 
km de tanques i 
murs al món. 
És més que la distància 
que hi ha entre Espanya 
i malàsia.
Font: Noticieros Televisa. 2018. 
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Vivim una 
realitat ambivalent

Enfortir els  
Drets Humans 

Balancins instal·lats a la tanca d’acer 
que separa EEUU de Mèxic. Iniciativa de Ronald Rael 
i Virginia San Fratello (docents universitaris), per dur 

“alegria, emoció i unió al mur fronterer”. 



 Lleure i diversitat sociocultural: reptes i oportunitats  29   

transformar els altres murs

Manifestació “Volem acollir” 18 de febrer de 2017 a Barcelona. 500.000 persones ens vam manifestar a favor de l’acollida de les persones refugiades. 
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Els altres murs són tan perillosos com les tanques i les 
fronteres. L’alterofòbia en les seves diverses manifesta-
cions com el racialisme, la discriminació y el racisme. 
aquests són els altres murs, veritables monstres que 
ens deslliguen de la nostra capacitat per apropar-nos a 
les altres persones i reconèixer-les en la seva diversitat 
com a úniques i irrepetibles. Murs que atempten contra 
la convivència i la inclusió i esdevenen una amenaça 
molt real per assolir el repte de ser una societat co-
hesionada.

No podem obviar que l’increment de les posicions 
anti-migratòries defensades per diferents polítiques 
(a Europa, a Amèrica...), estan contribuint a aixecar tots 
aquests murs perquè promouen imaginaris col·lectius 
a través dels quals “l’altra”, la persona migrant, és vista 
com a perill, fet que acaba alimentant el discurs de 
l’odi; el replegament en la pròpia identitat nacional; el 
rebuig a les persones migrants i refugiades, etc. Per 
altra banda, els mitjans de comunicació (premsa, te-
levisió, internet..), esdevenen avui canals molt potents 
per a difondre aquest missatge a nivell mundial.

Com podem posar fre a aquests discursos i sobretot, 
com podem prevenir o enderrocar els murs interiors 
que els sostenen?

Recentment, a Catalunya, entitats i forces polítiques 
han signat un Acord per a un debat responsable so-
bre immigració i contra el racisme i la xenofòbia (abril 
2019). Aquest acord marca un full de ruta per avançar 
en cohesió. En destaquem algunes aportacions:

  Per damunt de tot, la defensa dels valors democrà-
tics, de foment de la convivència i de respecte a la 
diversitat.

  La convicció de voler ser una única societat diversa 
i no una diversitat de societats aïllades entre si.

  Contribuir a socialitzar en el conjunt de la població 
el coneixement de les persones de diferents orígens 
sense estereotips ni prejudicis.

  Activar-se. Evitar i denunciar els discursos que in-
citin el pas del racisme latent als actes de racisme.

Avancem en aquesta direcció per transformar els murs 
que ens separen en cruïlles de trobades des d’on co-
mençar a dialogar. Un bon inici per comprendre que 
anem on anem “el país d’acollida no és ni una pàgina 
en blanc ni una pàgina acabada, sinó una pàgina a mig 
escriure”. (Maalouf, A: 1998)

En darrer terme, ni 
racistes ni antiracistes 
tindríem arguments 
científics per ser-ho, 
si la comunicació es fa 
evident, però es valora 
insuficient, si la simili-
tud es fa evident, però 
es valora insuficient, si 
les diferències es fan 
evidents i es valoren 
suficients, si la igualtat 
s’evidencia com no 
universal però es valora 
com bé per a la huma-
nitat o com a mal per la 
nació. Si no tinguéssim 
ja cap argument en 
què basar-nos, estaria 
disposada a afirmar que 
som antiracistes sense 
lògica i sense suport 
empíric, que ho som per-
què participem del dolor 
dels altres per sobre del 
progrés de la nació. Sen-
se lògica i sense suport 
empíric, com tampoc els 
racistes tenen.

TERESA SAN ROMAN
Los muros  
de la separación
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Camp de refugiats de Cherso, Grècia.  www.openculturalcenter.org

de fraternitat
co creant  el  món qUe  des i tgem



LAm
He vist el cel cobert de plom.
He vist ciutats desaparèixer com la pols.

              DO                     SOL
He vist un mur furiós al mar,

                   FA
plorar la mare terra.

LAm
He recollit metralla al cor;
dels que han fugit des de les portes de l’horror.

                    DO                  SOL
Que cremi roig el foc d’un vers

               FA
contra el foc de la guerra.

                    DO
Pararem el temps,

                           FA
hem vingut de lluny.

                          REm
Del ventre de l’Orient,

LAm                  SOL
dels camins perduts.

Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum.

LAm
Som tot allò que no té nom.
Som el demà de la tristesa i de la por.

                        DO            SOL
Hi haurà un camí sota la nit,

                FA
hi haurà esperança.

LAm
He vist la mort parlar d’amor.
He vist els pobles despertar en una cançó.

                   DO                       SOL
Mira’m als ulls, no estarem sols,

               FA
un altre món esclata.

                   DO
Pararem el temps,

                           FA
hem vingut de lluny.

                          REm
Del ventre de l’Orient,

LAm                  SOL
dels camins perduts.

Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum.

LAm   SOL FA x4

LAm REm SOL DO x2
“En la tierra hace falta personas que cons-
truyan más y destruyan menos,
que prometan menos y resuelvan más,
que esperen recibir menos y dar más,
que digan mejor ahora que mañana.”

    FA        DO                  SOL
Avui s’obriran totes les portes,

REm   SOL           FA
tots els camins en un instant.

DO               SOL
Nua la nit al teu davant.

   FA         DO                     SOL
Avui trobaràs un mar en calma,

REm      SOL        FA
tots els records dels oblidats.

DO               SOL
Nua la nit al teu davant.

LAm  SOL FA x4

                   DO
Pararem el temps,

                           FA
hem vingut de lluny.

                          REm
Del ventre de l’Orient,

LAm                  SOL
dels camins perduts.

Pararem el temps,
canviarem el rumb.
Un crit al vent rebel:
Benvinguts, Salam Aleikum.

Obriu les portes 
Txarango

la música és el batec dels pobles i amb nosaltres portem els seus camins. obriu totes les portes. benvinguts al cor de la terra.

Obriu les portes
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Obriu les portes 
Txarango
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Avui més que mai ens cal vincular l’educació al desen-
volupament d’una nova ciutadania global, mundial, que 
no implica cap estatus legal i que deixa de centrar-se 
en els límits definits per les fronteres i els estats. Una 
ciutadania que anteposa a qualsevol situació eco-
nòmica, social, política i religiosa..., el respecte pels 
drets i els valors universals, així com la dignitat de la 
persona, en la seva singularitat i en la seva 
diversitat, que se sentin i sàpiguen 
ciutadanes i ciutadans del món. 
(Fundación Esplai: 2010).

L’educació per a la ciutada-
nia global o l’educació per 
a la ciutadania mundial 
(ECM), com la defineix la 
UNESCO (2016), és una 
proposta pedagògica 
que, partint d’altres enfo-
caments com l’educació 
per a la pau, l’educació per 
als Drets Humans, l’educa-
ció intercultural, i de la pers-
pectiva de l’aprenentatge al 
llarg i ample de la vida... promou 
una sèrie de valors i competències 
per afrontar els desafiaments actuals. 

Diu la UnESCO que 
“En un món cada vegada 
més interconnectat i 
interdependent, es fa 
necessària una peda-
gogia transformadora 
que permeti als infants 
resoldre problemes 
persistents relacionats 
amb el desenvolupament 
sostenible i la pau, que 
concerneixen a tota la 
humanitat. Aquests 
inclouen els conflictes, 
la pobresa, el canvi 
climàtic, la seguretat 
energètica, la desigual 
distribució de la pobla-
ció, i totes les formes de 
desigualtat i injustícia 
que fan veure la neces-
sitat d’una cooperació 
i col·laboració entre 
països que va més enllà 
dels seus límits territo-
rials, aeris i marins

UNESCO 2016.
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Aprendre a ser ciutadanes 
i ciutadans del món

Principalment el desenvolupament del sentiment de 
pertànyer a una humanitat comuna, amb una mirada 
“glocal”, (que uneix local a global i viceversa), i el fo-
ment d’una manera de relacionar-nos entre les perso-
nes i amb el planeta a través del respecte a la diversitat 
i al pluralisme.

“Una educació que ens prepara per a 
la dissidència responsable, Que 

pretén trencar amb el domi-
ni del pensament únic i 

l’alienació cultural i po-
lítica. Una educació 

orientada envers el 
pensament crític”. 
(Fundación Esplai: 
2010).
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Quines competències fomenta 
l’educació per a la ciutadania global?

A nivell  
conductual:

 Capacitats per afrontar els 
reptes de forma col·laborativa, 
amb mirada “glocal”.

A nivell  
cognoscitiu:

 Comprensió crítica, dels 
problemes que afecten la hu-
manitat així com dels valors 
universals reconeguts a la De-
claració Universal dels Drets 
Humans.

  Reconeixer les interdepen-
dències i les diferents dimensi-
ons i angles dels temes.

 Conrear el diàleg “inter”, 
intergeneracional, el diàleg 
inter-religiós, el diàleg inter-
ètnic, el diàleg intercultural, 
el diàleg entre civilitzacions..., 
sabent que aquest diàleg ni 
pot consistir en la imposició 
de criteris, ni ha de tenir com 
a resultat necessari que pen-
sem el mateix ni pot concloure 
amb la sensació dominant de 
vencedores i vençudes.

A nivell  
socioemocional:

 Sentit de pertinença a una 
comunitat global i a la humani-
tat on es comparteixen valors 
de solidaritat i de correspon-
sabilitat.

 Empatia i respecte a les 
diferències i a la diversitat.

Hi ha dues maneres de 
perdre’s: per segregació 
tancada en el particular 
o per dissolució en 
l’universal. La meva 
concepció de l’Universal és 
el d’un universal enriquit 
per tot el particular, per tots 
els particulars, coexistèn-
cia i aprofundiment de tots 
els particulars.

AIMÉ CÉSAIRE.  
Citat a UNESCO.
Competències  
Intercul-turals 2017.
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“Per afrontar els reptes que tenim plantejats com a 
humanitat, és imprescindible la col·laboració de totes 
i tots, de manera que si ens sentim part del problema, 
tots i totes hem de ser part de la solució, sabent que 
les solucions seran complexes, i que no serà fàcil ges-
tionar aquesta complexitat”. (Fundación Esplai: 2010).

El desenvolupament d’una educació per a la ciutadania 
global necessàriament ha d’anar de la mà de la promo-
ció de l’aprenentatge intercultural.

És un fet que les nostres societats cada cop són més 
diverses i pluriculturals. Vivim en ambients complexos 
marcats per una creixent diversitat de persones, cultu-
res, llengües, identitats, estils de vida...

En aquest context és imprescindible l’aprenentatge de 
competències i coneixements que potenciïn la convi-
vència ciutadana intercultural a través de la interacció 
positiva i el coneixement mutu, fent èmfasi en els as-
pectes comuns, l’enfortiment dels vincles i el reconei-
xement de la diversitat sobre la base de la igualtat de 
drets, deures i oportunitats i la no discriminació.

Desenvolupar 
competències interculturals

L’educació ha de conduir 
cap a una “antropoètica” 
a través de comprendre 
que la condició humana 
és, a la vegada, individu, 
societat i espècie.
tot desenvolupament 
realment humà ha de 
perseguir el desenvolu-
pament conjunt de les 
autonomies individuals, 
de les solidaritats 
comunitàries i la cons-
ciència de pertànyer a 
l’espècie humana.
A partir d’aquí es 
dibuixen les dues grans 
finalitats èticopolíti-
ques del nou mil·lenni: 
establir una relació de 
control mutu entre la 
societat i els individus 
mitjançant la democrà-
cia i arribar a realitzar la 
humanitat com a comu-
nitat planetària.

EDGAR MORÍN.
Ensenyar a Viure.
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Basant-nos en els postulats de la UNESCO, les com-
petències interculturals es vinculen als pilars de l’apre-
nentatge de la forma següent:

  Aprendre a saber: predisposició a conèixer altres 
cultures.

  Aprendre a fer: interès per interactuar amb altres 
cultures.

   Aprendre a ser: consciència de pertànyer a un món 
on totes les cultures hi tenen lloc i s’enriqueixen 
mútuament.

  Aprendre a viure juntes: des del respecte a la di-
versitat, desenvolupar la comprensió de l’altra i la 
valoració de la interdependència.

A continuació, un nivell de major concreció.

Què són i com s’aprenen  
les competències interculturals?

  Mostrar empatia, posar-se en el lloc de l’altra i 
aprendre a mirar el món des de diferents pers-
pectives.

  Expressar humilitat cultural o visió critica sobre 
les pròpies creences i costums.

  Aplicar l’escolta i el diàleg com a eina d’entesa 
i participació entre les persones. Assumir el 
conflicte per cercar noves i creatives solucions.

  Manifestar una actitud de respecte i valoració 
positiva de la diversitat lingüística de l’entorn 
pròxim i d’arreu.

  Mostrar interès per conèixer la diversitat de 
codis de la comunicació i les normes d’ús im-
plícites perquè què diem, com, quan i de quina 
manera ho diem pot tenir un efecte diferent a 
l’esperat.

  Establir vincles i relacions actives amb persones 
o grups amb les qui habitualment no hi tenim 
relació, treballant sobre interessos i aspectes co-
muns que ajudin a reduir visions estereotipades.
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Bones pràctiques 

➊ Revisem-nos
Les pors i els prejudicis formen part de la nostra vida. 
Més que evitar-los cal reconèixer-los, assumir-los i fer-
los evolucionar cap a judicis raonats i coherents. En 
últim terme, els Drets Humans haurien de ser el nostre 
referent ètic i ideològic.

➋ transversalitat 
El valor de la diversitat cultural ha d’estar present en 
el projecte de centre. No pot reduir-se únicament a la 
celebració d’un dia internacional, a muntar un centre 
d’interès per donar la volta al món o, a l’organització 
d’activitats festives multiculturals que tendeixen a re-
produir vells tòpics. Implica eixamplar la mirada cap a 
altres dimensions tan importants com la cultural (Com 
ara, si existeixen o no relacions de poder). 

➌ Participació 
Vetllem per la inclusió de totes les “veus” (pluricultural, 
discapacitat, edat, gènere...)

➍ transformem 
Repensem les activitats comunitàries des de la perspec-
tiva intercultural: excursions, sortides, colònies, casals, 
espais familiars, festes, perquè són activitats mitjançant 
les quals, podem cercar formes que fomentin l’aprecia-
ció de l’altra, serveixin per desmuntar visions estereoti-
pades i estimulin el reconeixement mutu.

➎ Visibilitat 
Incorporem jocs, contes, cançons, menjars, llengües... 
d’altres països i cultures. Aprofitem per contextualit-
zar-los i millorar la comprensió dels seus orígens, trets, 
característiques. Ajudem a valorar-los en la seva diver-
sitat.

➏ Intercanvis 
Entre grups de diferents edats, amb d’altres centres, 
amb altres col·lectius. Són oportunitats molt valuoses 
per promoure les interaccions i practicar els valors de 
l’acollida, l’empatia, el diàleg inter, etc.

➐ Consciència global 
Acompanyem l’infant a obrir els ulls a d’altres realitats 
i ajudem-lo a comprendre que totes i tots formem part 
d’un mateix món que hem de cuidar.
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Eixos de treball
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tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals 
en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de 
consciència, i han 
de comportar-se 
fraternalment els uns 
amb els altres. (Art. 1)
tota persona té dret 
o sortir de qualsevol 
país, àdhuc el propi, i a 
retornar-hi (Art. 13.2).

Declaració Universal de 
Drets Humans.
Nacions Unides, 10 de 
desembre de 1948

Dret a la mobilitat 
universal, que reconeix 
el dret de tota persona a 
migrar i establir la seva 
residència en el lloc de 
la seva elecció. (Art 7. 2)

Declaració Universal 
dels Drets Humans 
Emergents. Impulsada 
per la societat civil. Foro 
Universal de las Culturas 
(Barcelona 2004 y Monte-
rrey 2007).

Pe
r r

ef
le

xi
on

ar
...

Els Drets Humans, el fet migratori, la diversitat com 
a enriquiment i la cura del planeta, constitueixen els 
principals eixos temàtics de la proposta educativa. 
Comprenen un seguit de continguts que abordarem de 
forma transversal i entrellaçada des de la perspectiva 
pedagògica de l’educació per a la ciutadania global i 
l’aprenentatge intercultural.

Drets Humans
Ens hem plantejat mai què són i com van sorgir els Drets 
Humans? Quines responsabilitats comporten? Per què es 
vulneren sistemàticament arreu del món? Com podem 
reivindicar-los?

Avui, la realitat dels desplaçaments i la crisi humanitària 
de les persones que cerquen refugi posa en entredit la 
universalitat dels Drets Humans. Davant d’aquesta ame-
naça és necessari redoblar els esforços per defensar la 
seva pervivència. Sense aquests drets no és possible la 
pau, ni l’adquisició del sentiment de pertinença a un món 
que necessita d’esforços col·lectius per fer-ne possible 
la sostenibilitat.

 Defensa dels Drets Humans.

 Cultura de Pau.

 Polítiques internacionals versus els murs i les fronteres.

 Consciència de ciutadania global.

Eixos
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migracions i refugi
Ens hem plantejat mai per què milions de persones es 
veuen obligades a deixar les seves comunitats i països? 
Com és aquest viatge? Què esperen trobar-se al nou 
país? Amb quines ulleres les mirem? Com les acollim?

A través d’aquest eix volem apropar la realitat del fet 
migratori i el refugi als infants i joves perquè hi re-
flexionin des d’una visió critica. Volem ajudar-los a 
comprendre que la mobilitat de les persones a més 
de ser consubstancial a la humanitat, és un dret. Al 
nostre món globalitzat, les desigualtats, els conflictes 
armats i el deteriorament del medi ambient són les 
principals causes dels desplaçaments forçosos. Cal 
conèixer aquestes causes i fomentar l’empatia a fi de 
combatre els prejudicis i estereotips que poden derivar 
en actituds discriminatòries.

  La mobilitat de les persones com a fenomen global.

  Multiplicitat de causes i factors que intervenen en 
els processos migratoris.

  Causes i conseqüències dels desplaçaments forço-
sos (conflictes armats, canvi climàtic, desigualtats 
nord-sud...).

  Transformar els murs interns: prejudicis, estereotips, 
actituds discriminatòries.

La riquesa de la diversitat 
Ens hem plantejat mai des de quin lloc mirem les dife-
rències? Des del reconeixement? Des del paternalisme? 
Les abracem? Ens incomoden?

La convivència en la diversitat és allò intrínsec a la 
condició humana. Recordem que el rebuig que es pro-
dueix davant de la diferència, sobretot sociocultural, 
és a causa de la rigidesa del concepte d’igualtat. És 
per això que a través d’aquest eix posem el focus en el 
valor del respecte i la valoració positiva de la diferència, 
de qualsevol diferència.

Treballem per potenciar l’obertura de pensament, la 
capacitat d’acollir, de no alimentar prejudicis, de no 
discriminar i incidim, sobretot, en tot allò que ens uneix 
i en tot allò que co construïm des de la singularitat de 
cadascú per conviure harmoniosament.

 Societats plurals, riquesa i diàleg intercultural.

 Igualment diferents.

 Respecte i acollida.

 Cohesió social, convivència i sostenibilitat planetària.
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Estils de vida per a la cura del planeta

Ens hem plantejat mai, per exemple, l’impacte que té 
el consum d’aparells tecnològics com un mòbil, tablet 
o ordinador? Hem pensat en les conseqüències soci-
als i ambientals de la fabricació d’aquests aparells? O, 
quines conseqüències té menjar panga, perca del Nil o 
gambes de Madagascar per als ecosistemes naturals 
de la regió d’origen d’aquests animals? I per al teixit 
social d’aquests indrets?

A través d’aquest eix volem aprofundir en la relació que 
existeix entre els nostres actes de consum quotidians, 
el canvi climàtic i els desplaçaments forçats com a 
conseqüència d’aquest fenomen, perquè encara que 
semblin conceptes molt llunyans, estan completament 
interrelacionats.

El que plantegem és, d’una banda, ajudar els infants 
i joves a tenir major consciència de l’impacte dels 
nostres hàbits i estils de vida i, de l’altra, acompa-
nyar-los en l’adopció de formes de consum més 
sostenibles.

Els petits (o grans) canvis de consum quotidians que 
podem anar introduint en el nostre dia a dia poden tenir 
un efecte multiplicador en la cura del planeta.

Coneixeu l’efecte papallona? Doncs que el batec de 
les ales de cada un i una de nosaltres ens ajudi col-
lectivament a tenir un món més sostenible on tothom 
hi pugui viure en pau i igualtat.

 Impacte social i ambiental del nostre consum.

 Globalització dels mercats i contraposició amb la 
–restringida– mobilitat de les persones.

  Migracions climàtiques.

 Accions per a la cura del planeta.

Al 2078 compliré 
75 anys. Si tinc fills o 
filles potser aquest dia 
estaran amb mi. Potser em 
preguntaran perquè no vàrem 
fer res quan encara estàvem a 
temps. 
Si la solucions dins dels 
sistema són impossibles 
de trobar potser hauríem 
de canviar el sistema. 
El canvi és aquí. El poder real 
pertany al poble. 

GRETA THUNBERG. 
6 anys. Activista.  
Cima del clima. 
ONU. Polonia. 2019. 
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Reflexionar i actuar



44  Reflexionar i actuar

 Exercir 
la ciutadania 
activa 
i compromesa

 Unir esforços 
 i teixir aliances

 Ser 
protagonistes 
del canvi

➊ generem nous espais 
Impulsem espais de trobada amb les nostres famílies 
(o fins i tot espais de veïnatge), per a detectar necessi-
tats i sumar col·lectivament a favor de la convivència 
intercultural.

➋ Obrim-nos 
Sortim de la zona de confort i propiciem relacions im-
probables, aquelles que ens permeten créixer i eixam-
plar la mirada.

➌ Fem xarxa 
Coneguem entitats que treballen pels drets fonamen-
tals de les persones i la cura del planeta. Fem xerrades 
per difondre la seva tasca i demanem-los en què les 
podem ajudar.

➍  Acompanyem 
Activem el protagonisme i la capacitat creativa i trans-
formadora dels infants acompanyant-los en l’impuls 
d’accions i projectes a favor de la convivència, la di-
versitat i la sostenibilitat.

➎ Siguem visibles 
Aprofitem internet i les xarxes socials perquè la nostra 
veu arribi com més lluny millor.

 Fer-se 
preguntes

 Investigar 
i millorar 
comprensió 
dels temes

 Confrontar 
opinions

 Qüestionar-se 
les pròpies idees

 Formar-se 
un judici 
lliurement

 Estimular 
el pensament 
creatiu

Actuar

5 accions transformadores

Reflexionar
tots tenim el poder  
de canviar la narrativa 
respecte a la discriminació, 
sigui del tipus que  
sigui”. “Hem d’estar 
atents, i prendre  
consciència de quan 
tractem a altres éssers 
humans com menys 
humans.

ANGÉLICA DASS
Fotògraf i activista
Creadora del  
projecte Humanae
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La Bolboreta i la Ubuntu són els personatges que pre-
sentem com a fil engrescador de les activitats i de les 
diferents propostes que desenvoluparem al voltant de 
la temàtica de la proposta educativa.

La Bolboreta és una papallona dels cards. Fins fa ben 
poc no es va descobrir que aquesta espècie era mi-
gradora. Pesa menys d’un gram i el seu cap és tan 

La Bolboreta i la Ubuntu
petit com una agulla de cap però és capaç de recórrer 
milers de kilòmetres entre l’Àfrica i Europa.

De la mà d’aquesta intrèpida viatgera, els infants petits 
descobriran països, cultures i moltes coses noves i 
diferents.

El viatge i tot el que hi succeirà animarà els infants al 
debat i a obrir els ulls sobre d’altres realitats. Acompa-
nyar-la en la seva transformació és una invitació a fer 
aquest camí, a partir de la introspecció i el reconeixe-
ment que som part del mateix món.

La Bolboreta ens proposarà reptes i el descobriment 
de singulars paraules. A més, l’acompanyen diversos 
elements fantàstics que ens ajudaran a reforçar la mo-
tivació i fer més significatius els aprenentatges.

  La pols màgica. Cada cop que cau sobre algú, 
aquesta persona es transforma una mica.

  Les “ETES”. Són la seva colla d’amics i amigues. 
Sempre juntes, iguals però diferents.

   Els pètals de card. Menjar-los confereix la capacitat 
per aprendre paraules noves i interessants de tot 
el món.
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La Ubuntu és un personatge que pren forma de maleta. 
L’hem triat com a símbol de l’experiència migratòria. 
Es relaciona amb tot tipus d’emocions i sentiments: 
alegria, esperança, somnis, pors, pèrdua. Es tracta d’un 
eix pensat per a les noies i els nois més grans.

Ubuntu és una paraula africana. En un sentit més fi-
losòfic es pot traduir com “La creença en un vincle 
universal que connecta tota la humanitat”.

La maleta Ubuntu no serà pas un objecte-personatge 
estàtic. La seva forma s’anirà transformant en funció 
de les històries i les vivències que ens presenti. Amb 
ella tindrem l’oportunitat d’obrir els ulls a d’altres rea-
litats i reflexionar-hi.

A la maleta hi trobarem diferents elements motivadors:

   El passaport: simbòlicament ens serveix per parlar 
dels viatges i del seu poder transformador. També 
del seu altre “poder” per obrir o tancar fronteres.

  Les cartes: històries i vivències que ens interpel-
len i ens ajuden a posar-nos en la pell de les altres 
persones.

  El calidoscopi: un objecte ben singular que ens 
recorda que en la diversitat hi trobem la veritable 
riquesa.

  nuSOS: Preguntes i reptes que posen a prova la 
capacitat creativa i de cooperació dels infants.



DO                DO7 FA
Imagina que no hi ha cap cel 

DO             DO7 FA
És fàcil si ho intentes

DO         DO7 FA
Cap infern sota nostre

DO             DO7 FA
Damunt vostre només el blau
 

FA   LAm/MI    Dm7   FA/DO  
Imagina tota la gent

SOL         DO/SOL  SOL7
Vivint només per l’avui 
 

DO                 DO7 FA
Imagina que no hi ha països,

DO               DO7 FA
No és difícil de fer,

DO                 DO7 FA
Res per què morir o matar

DO                 DO7 FA
Ni tampoc cap religió
 

FA        LAm/MI    Dm7   FA/DO  
Imagina tota la gent

SOL        DO/SOL  SOL7   
Vivint una vida en pau  
you-hou-hou-ou-ou
 

FA         SOL          DO    DO7  MI  MI7  
Potser diràs que soc un somniador

FA         SOL         DO  DO7  MI  MI7  
Però no soc pas l’únic

FA         SOL         DO  DO7  MI  MI7  
Espero que algun dia te’n sortiràs

FA         SOL      DO
I el món serà només un 

DO             DO7 FA
Imagina que no hi ha propietats

DO             DO7 FA
Em pregunto si pots

DO             DO7 FA
Ni fam ni voracitat

DO             DO7 FA
Que som germans i prou
 

FA        LAm/MI    DEm7   FADO 
Imagina tota la gent

SOL           DO/SOL  SOL7
Compartint el món. 

FA         SOL          DO    DO7  MI  MI7  
Potser diràs que soc un somniador

FA         SOL         DO  DO7  MI  MI7  
Però no soc pas l’únic

FA         SOL         DO  DO7  MI  MI7  
Espero que algun dia te’n sortiràs

FA         SOL      DO
I viurem com un de sol món. 

Imagine, 
John Lennon

Imagine



Imagine, 
John Lennon
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