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Rutes de somnis i malsons

La Mediterrània, el vell Mare Nostrum, el mar de les nos-
tres viles, dels nostres paisatges i records, s’ha convertit 
en els últims anys en una de les fronteres més violentes 
del món, en una fossa comuna. Per fer front a aquesta 
situació, diverses activistes pro drets humans (DDHHs) 
s’han organitzat des de Catalunya per crear la platafor-
ma Stop Mare Mortum. 
 
Segons la base de dades Missing Migrants, de l’Orga-
nització Internacional de les Migracions (IOM per les 
seves sigles en anglès), l’any 2019 van intentar arribar 
a Europa, a través de les rutes migratòries de la Medite-
rrània, un total de 128.536 persones. D’aquestes, 1.885 
persones (aproximadament, un 1,5%) no ho van acon-
seguir: van perdre la vida al mar a causa de la manca 
de vies legals i segures per emigrar. De fet, a comptar 
des del 2014, la suma de persones mortes al Mediterrani 
assoleix la xifra de 20.000; i si iniciem el recompte l’any 
2000, són 40.000 les que han perdut la vida a les fron-
teres europees. Aquestes dades corresponen tan sols 
a aquells casos que s’han pogut registrar, que evident-
ment no són tots. 

I arreu del món, hi ha més persones refugiades?

1% Colòmbia

13% Afganistan

5% Myanmar

32% Síria

4% R. D. Congo

3% R. Centreafricana

2% Iraq

1% Xina

11% Sudan del Sud

4% Somàlia

18% Veneçuela

4% Sudan

2% Eritrea

2% Vietnam

Gràfic per països d’origen, any 2019 / ACNUR   

https://stopmaremortum.org/
https://missingmigrants.iom.int/
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Persones 
desplaçades 
internes

Refugiats 
UNRWA

Refugiats 
ACNUR

Sol·licitants
d’asil

Veneçolans
desplaçats
a l’estranger

Desplaçament forçat global de població , informe 2019 /  ACNUR
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Qui són i d’on venen aquestes persones que posen en 
perill les seves vides per canviar de terra? Són infants, 
joves i persones adultes que provenen de diversos 
països d’Àfrica i Àsia. 

Algunes fugen de la guerra, la repressió política o la 
persecució per motius religiosos, ètnics o d’identitat 
sexual. D’altres s’escapen de situacions econòmiques 
precàries, de la pobresa extrema, i/o de la manca de 
feina o oportunitats vitals. Totes elles són persones 
refugiades i migrants, una distinció que sovint és molt 
difícil d’establir.

“To Kyma. Rescat al mar Egeu“/  LA  KASETA

34% homes 28% dones

Font: ACNUR

20% nens

Demografia: gènere i edat

18% nenes

http://images.ara.cat/2016/01/05/internacional/Infografia-actualitzada-arribades-refugiats-ACNUR_1498660265_80108_1502x823.png
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Barcassa interceptada per la marina italiana /  MASSIMO SESTINI
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La batalla contra el mar:
Lampedusa, Malta i Lesbos

L’any 2019, almenys 1.885 persones van morir ofegades 
al Mediterrani, en naufragar la precària embarcació amb 
la qual navegaven, i a causa de no tenir la possibilitat 
de migrar a través de vies segures. D’aquest total de 
víctimes, com a mínim 1.262  (el 67% del total) van 
convertir-s’hi en la ruta de la Mediterrània central, és 
a dir, en la travessia que uneix Líbia amb Itàlia i Malta. 
A la Mediterrània occidental, i per tant, a la zona que 
queda a cavall del Magreb i Espanya, s’hi van produir 
552 víctimes mortals (29,2%), mentre que a la zona entre 
Turquia i Grècia, la Mediterrània oriental, hi van morir 71 
persones (3,8% del total) (IOM).

Records de l’arribada de barques a l’illa de Kos / SERGI CÁMARA

Els darrers anys,
milers de persones
han mort ofegades
a la Mediterrània

Famílies completes/famílies incompletes / SERGI CÁMARA
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Melilla: murs que seguen

El febrer del 2014 quinze joves migrants van morir a les 
aigües frontereres entre Espanya i el Marroc. Estaven in-
tentant arribar a la costa de Ceuta tot nedant, quan la 
Guàrdia Civil va intervenir-hi fent ús de pilotes de goma 
i bombes de fum. Es tracta del cas Tarajal, batejat amb 
el nom de la platja en la qual es va produir l’atac, que va 
ser arxivat per tercer cop consecutiu el passat octubre 
de 2019, complint així 6 anys d’impunitat.

Actualment, la tanca tridimensional de Melilla està con-
formada per un conjunt de tres tanques paral·leles de 
12 quilòmetres de llarg i 6 d’alt, amb filferros i ganive-
tes —les conegudes amb el nom de «concertines»— al 
capdamunt. Diverses entitats han denunciat les ferides 
que aquestes ganivetes provoquen a les persones que 
les intenten creuar. 

El nou govern del PSOE i Podemos ha començat a retirar 
les concertines, però a canvi de l’ampliació de l’alçada 
de les tanques un 30%, i d’una col·laboració  més activa 
amb el control fronterer del Marroc. Alhora, des del go-
vern se segueix emparant el comportament de la policia 
a la frontera sud pel que fa a la pràctica de les anomena-
des «devolucions en calent», que es realitza diàriament, 
i que és contrària als drets més fonamentals, tal com ho 
denuncien una multitud d’ONGs, tot i la sentència des-
favorable emesa recentment pel Tribunal Europeu dels 
Drets Humans (TEDH).

Morts i tortures, 
guerres de fronteres 

a Espanya

Mur de Melilla / SERGI CÁMARA

https://www.eldiario.es/desalambre/grande-marlaska-aumentara-metros-retirar-concertinas_1_1128526.html
https://www.eldiario.es/desalambre/grande-marlaska-aumentara-metros-retirar-concertinas_1_1128526.html
https://www.eldiario.es/desalambre/grande-marlaska-aumentara-metros-retirar-concertinas_1_1128526.html
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“Per una Europa d’acollida i respectuosa  
amb els Drets Humans i la dignitat  

de les persones: obrim les fronteres”
 Stop Mare Mortum

“Perquè aquest mar sigui una zona segura 
per a tu, la terra ha de ser un infern”

Òscar Camps, Proactiva Open Arms
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Kaló taxidi significa “bon viatge” en grec. Aquesta és la manera amb la qual alguna gent gran de Lesbos saluden i 
acomiaden les persones refugiades que transiten l’illa. Aquesta activitat vol despertar l’empatia dels infants cap a la 
situació de vulnerabilitat que viuen les persones migrades i refugiades.

• Imatge de la Rahaf.

• Papers blancs o de colors, i paper d’embalar,  
o una cartolina molt gran. 

• Pilota.

• Retoladors i pintures.

• Cinta adhesiva o velcro.

Temps aproximat: 2 hores.Edat recomanada: de 9 a 12 anys.

KALÓ TAXIDI

Objectius educatius Materials necessaris

• Despertar l’empatia i la solidaritat cap a les perso-
nes en situació de vulnerabilitat. 

• Prendre consciència de la difícil realitat que viuen 
molts nens i nenes al món.

• Sensibilitzar l’entorn en relació amb la situació de 
les persones que viuen en camps de refugiats a  
la Mediterrània.
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1. Si no tinguéssim llar...

En rotllana, responem les preguntes següents. Per tal 
de fer més amena l’activitat, es pot utilitzar una pilota o 
algun altre element lúdic per passar els torns de paraula. 

Què passaria si no tinguéssim...

• Llits, mantes i coixins? Com dormiríem?
• Nevera, fogons, i olles? Com cuinaríem?
• Portes, finestres, o calefacció? Com ens protegiríem 

del fred?
• Casa, escola, hospital, botigues, i transport?  

Com viuríem?
• Pares i mares, avis i àvies, mestres i monitors o mo-

nitores? Qui ens cuidaria?

2. La Rahaf 

Mostrem la imatge de la Rahaf Hasan, una nena de 10 
anys que viu en un camp de refugiats perquè va haver 
d’abandonar Síria, el seu país, a causa de la guerra. Llan-
cem les qüestions següents: 

• Hem sentit a parlar alguna vegada de les persones 
refugiades i dels camps de refugiats? Què en 
sabem?

• Per què la Rahaf ha dibuixat una casa?

     Reflexionem-hi

Quines altres coses ens podrien mancar si hi hagués 
una guerra al nostre país? Quines activitats hauríem 
de deixar de fer? Què més ens faltaria si haguéssim 
hagut d’abandonar a corre-cuita casa nostra? De tot el 
que forma part de la teva vida, què et sabria més greu 
perdre?

     Reflexionem-hi

Al món, hi ha molts infants refugiats com la Rahaf, però 
no tots viuen en camps de refugiats. Alguns han anat a 
viure a d’altres països que els han acollit i, encara que 
enyorin el seu país, tenen una nova casa on viure.
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La Rahaf Hasan mostra un dibuix de la casa on vivia a Síria. / REUTERS
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3. Kaló taxidi: un mar de desitjos

Què ens agradaria desitjar a la Rahaf i a d’altres infants 
refugiats? Cadascun de nosaltres escrivim un desig en 
un paper i després en fem vaixells de papiroflèxia.

 Posteriorment, fem un mural amb el títol kaló taxidi, 
sobre el qual dibuixem la mar Mediterrània. Hi indiquem 
el lloc del mapa on ens trobem nosaltres, i després 
col·loquem gomets en els llocs del món en els quals 
se situen els principals camps de refugiats. Finalment, 
enganxem sobre el mar tots els vaixells de desitjos que 
hem fet.

4. Compartim què fem, pensem i sentim

Si ens ve de gust, el mateix dia, o un altre, podem 
organitzar una presentació pública del mapa kaló taxidi, 
on convidem les famílies, el veïnat i els altres membres 
del nostre esplai, agrupament o escola. Aquesta 
presentació pot ser l’ocasió perquè els infants expliquin 
el sentit del mapa, així com el procés que s’ha dut a 
terme per tal d’elaborar-lo. Hi poden relatar la història 
de la Rahaf, per què dibuixa cases, i totes les sensacions 
viscudes pel grup a l’hora d’observar-ne la fotografia. 
Finalment, podem convidar el públic a crear, i afegir els 
seus vaixells de desitjos en el mapa.

Infant refugiat al camp d’Idomeni / BULENT KILIC / AFP

https://www.google.es/search?q=mapa+mediterr%C3%A0nia&hl=ca&biw=1476&bih=1072&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwii0tbXqf3PAhXLcRQKHcowC5gQsAQIGg&dpr=1
http://www.acnur.es/
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Els dibuixos parlen més sobre les nostres vivències del què pensem. L’objectiu d’aquesta dinàmica és crear un debat 
de reflexió per comprendre que en aquests moments hi ha infants que pateixen l’impacte d’una guerra, però que anys 
enrere les nostres àvies i avis també van passar pel mateix.

• Dispositiu amb connexió a Internet.

• Projector d’imatges.

• Llapis de colors i papers en blanc.

Temps aproximat: 1 hora i 30 minuts.Edat recomanada: de 9 a 12 anys.

DIBUIXOS EN TEMPS DE GUERRA

Objectius educatius Materials necessaris

• Reflexionar sobre els conflictes bèl·lics al món.

• Comprendre millor l’impacte de les guerres en els 
infants.

• Fer una retrospectiva de la Guerra Civil Espanyola 
per empatitzar amb les guerres actuals arreu del 
món.

• Potenciar la creativitat com a font d’expressió dels 
nostres sentiments.
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1. D’on creus que venen aquests dibuixos?

Ensenyem els quatre dibuixos d’adolescents i infants 
d’arreu del món dibuixats en temps de guerra. Expliquem 
que aquests dibuixos parlen dels sentiments, de les pors 
i de les vivències que han suportat durant el conflicte 
bèl·lic. 

Ens plantegem diverses preguntes...

• Què veieu als dibuixos?
• De què creieu que fugen?
• Creieu que és important que dibuixem?

2. Com resumiríem nosaltres la guerra en un dibuix? 

Repartim folis i colors i donem 10 minuts per imagi-
nar-nos què és la guerra. Intentem que cadascú reflec-
teixi un moment impactant en els folis.

Anem responent entre totes...

• Quina és la situació més impactant que us imagi-
neu en una guerra?

• Creieu que existeixen privilegis entre les persones 
refugiades segons el país del qual emigren?

     Reflexionem-hi

Quines semblances veus entre els diferents dibuixos? 
Creus que són fets per infants o adolescents d’un 
mateix país? A l’hora de dibuixar, sobretot si som 
infants, expressem de manera pura el dolor o les nostres 
situacions més impactants.

     Reflexionem-hi

Al món hi ha moltes persones refugiades que han viscut 
o viuen situacions similars, tot i que les guerres han estat 
originades per motius diferents. Viure una guerra és 
molt dur i marca molt, com podem veure a través dels 
dibuixos de tots els infants.
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Tesnim Faydo, dibuix d’una mare / REUTERS

“Evacuació” de Maria Ferrer, 13 anys (1937)  / Biblioteca Digital Hispànica

“Guerra”  de Félix Sánchez, 14 anys / Columbia University Library

Refugiats de la banya d’Àfrica  / ACNUR
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3. Guerres: passat, present i futur...

Malauradament, la guerra forma part de la història de la 
humanitat. Des dels nostres inicis s’ha utilitzat la guerra 
per aconseguir tota mena d’objectius polítics, socials i 
econòmics. A Espanya, del 1936 al 1939, va esclatar la 
Guerra Civil Espanyola que va provocar un total de mig 
milió de morts i mig milió de persones refugiades.

Llancem les qüestions següents:

• Coneixes alguna persona que hagi viscut la Guerra 
Civil Espanyola?

• Sabies que també milers de famílies van haver de 
marxar del país?

• Com creus que van acollir-les?

     Reflexionem-hi

És possible que els nostres familiars o éssers estimats 
hagin viscut un conflicte bèl·lic. Reflexionem com la 
guerra ha estat present al passat i ho continua estant 
actualment. Pensem també en totes les dificultats que  
han de passar les persones refugiades.

Mirem el tràiler de la pel·lícula JOSEP de l’il·lustrador 
Aurel. Ens pot ajudar a entendre les similituds entre les 
persones refugiades arreu del món i al llarg de la història. 
La recomanem i finalitzem amb un debat obert.

https://youtu.be/iSlVkIYLkpw
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• Descobrir algunes de les connotacions, més o 
menys conscients, que té la paraula “immigrant” en 
les nostres societats.

• Prendre consciència de les migracions personals, 
familiars o veïnals que conformen la pròpia 
identitat. 

• Dur a terme una petita investigació-acció sobre les 
migracions en l’entorn proper.

• Dissenyar i dur a terme en l’entorn proper una 
acció de sensibilització.  

La paraula «immigrant» té una densa càrrega de connotacions en la nostra societat. Alhora, d’alguna manera, el 
concepte de migració s’associa al d’alteritat, com si es tractés d’un fenomen aliè o extern. Aquesta activitat proposa, 
d’una banda, explorar les etiquetes i categories que solem associar a aquest mot, sovint, de manera inconscient; 
d’altra banda, té la intenció de descobrir aquelles migracions que habiten amb i en nosaltres.

Edat recomanada: de 13 a 16 anys

TOTS SOM MIGRANTS

Objectius educatius 

• Fulls de paper o cartolines per anotar les paraules 
de l’activitat 1.

 
• Mòbil amb connexió a Internet.

• Es recomana dur a terme aquesta proposta 
educativa en diversos dies i etapes. Es pot fer 
l’activitat completa, o bé tan sols una part.

Materials necessaris

Temps aproximat:
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1. Amb bitllet de primera o de tercera?

Hi ha paraules que viatgen amb bitllet de primera, i 
d’altres que ho fan amb bitllet de tercera. En parelles 
o petits grups, posarem en ordre els mots següents, 
d’acord amb la consideració social que tenen: viatger, 
rodamón, vagabund, immigrant, passatger, turista, 
refugiat, visitant i transeünt.

2. Fora de lloc

De manera individual, respondrem a les preguntes 
següents per conèixer el nostre vincle amb les paraules 
anteriors. Si ens ve de gust, podem aturar-nos en la 
descripció d’aquests passatges de les nostres vides.

• He viatjat a d’altres països? I fora d’Europa?

     Reflexionem-hi

Quin lloc ocupa la paraula “immigrant”? Pensem 
conjuntament per què hem col·locat unes paraules més 
amunt i altres més avall, en la llista. Quins criteris hem 
fet servir? Per què? Quines connotacions socials hi ha 
en aquestes paraules?

     Reflexionem-hi

Ens sentim identificats amb algun dels mots anteriors? 
Ha canviat la nostra perspectiva sobre les connotacions 
d’aquestes paraules?

• M’he mudat mai de casa, de municipi o de país? 
Com ha estat l’experiència?

• Alguna vegada m’he sentit «fora de lloc»? Per 
contra, alguna vegada m’he sentit «com a casa», 
malgrat ser fora de la meva llar? 

• I la meva familia  i avis/es: es van mudar mai de 
casa, de municipi o de país?

REUTERS
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3. Tots som migrants

Ens convertirem en periodistes per un dia, amb l’objectiu 
d’entrevistar persones del nostre entorn proper i conèixer 
quina és la seva història migratòria. Per fer-ho, preparem 
un llistat de preguntes, que poden ser les de l’activitat 
anterior, o bé d’altres, i un pla de treball: on anirem? 
Com seleccionarem les persones? Com registrarem les 
seves respostes: en paper o en vídeo? Filmarem les 
entrevistes amb el mòbil per després poder fer-ne una 
exposició! 

Si voleu, també podeu anar penjant les microentrevistes 
a les xarxes socials amb l’etiqueta #sommigrants.

4. Actuem!

Conscienciem les persones del nostre entorn perquè 
construeixin una societat més respectuosa, tolerant 
i solidària. Amb el material recopilat, i amb l’ajut 
d’altres recursos, dissenyem conjuntament una acció 
de comunicació i sensibilització per tal de conscienciar 
l’entorn que totes les persones som migrants, d’una o 
altra manera.

 Reflexionem-hi

Què ens ha aportat aquesta experiència? Què hem 
après?

Mobilització ciutadana a Alemanya / FRANK AUGSTEIN / AP
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Hi ha algunes crisis humanitàries, i certs conflictes armats, que compten amb una gran cobertura mediàtica. En canvi, 
n’hi ha d’altres dels quals ens manquen imatges i informació. Aquesta activitat mostra la influència decisiva que els 
mitjans de comunicació exerceixen sobre la nostra visió del món, i també proposa investigar i difondre la realitat 
d’Eritrea.

Edat recomanada: a partir de 17 anys

TERRITORIS INVISIBLES

• Investigar i analitzar les causes de l’emigració des 
dels països de l’Àfrica oriental i, en concret, des 
d’Eritrea.

• Prendre consciència del poder dels mitjans de 
comunicació a l’hora de donar més o menys 
visibilitat a unes o altres regions del món. 

• Dissenyar una proposta educativa per despertar 
una mirada crítica en els infants, en relació amb les 
desigualtats Nord-Sud, i promoure així una cultura 
de la pau i la defensa dels drets humans.

Objectius educatius 

• Llapis, pintures o retoladors de color verd, groc i 
vermell.

• Fotocòpies del mapamundi. 

• Dispositiu amb connexió a Internet.

• Material per fabricar titelles.

• Fases 1 i 2: 1 hora i 30 minuts.

• Fase 3: diverses hores o dies.

Materials necessaris

Temps aproximat:
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1. Mapa mut?

Hi ha regions que coneixem molt bé, i en canvi d’altres 
que coneixem ben poc. Individualment, pintarem el 
mapamundi (al final del dossier) amb tres colors: de 
verd, totes aquelles zones de les quals tenim molta 
informació; de vermell, totes aquelles de les quals no en 
tenim gaire; i de groc, tota la resta.

2. Fugir d’Eritrea

Un percentatge molt elevat de les persones que creuen 
la Mediterrània central per emigrar a Europa provenen 
dels països de l’Àfrica oriental, sobretot d’Eritrea, 
Somàlia i el Sudan. De fet, en els darrers naufragis, la 
majoria de víctimes mortals eren eritrees. 

     Reflexionem-hi

• Quines regions hem pintat de color verd? I de color 
vermell? Coincideixen? 

• Quines característiques comunes tenen les zones 
vermelles? Per què devem estar tan desinformats 
respecte aquestes parts del món?

En parelles o grups petits cercarem informació sobre 
Eritrea i farem una llista de les causes principals 
d’emigració d’aquest país africà. Algunes fonts que 
poden ser útils:

• Comunicat d’Amnistia Internacional sobre Eritrea.
• «El origen de Lampedusa: por qué huye la 

población de Eritrea».
• «Somalia y Eritrea, emigra o muere».
• «Eritrea, la dictadura de la que huyen sus mejores 

hijos».
• «Eritreos, crónica de una diáspora salvaje».

https://www.amnesty.org/es/press-releases/2015/12/eritrea-refugees-fleeing-indefinite-conscription-must-be-given-safe-haven/
http://www.eldiario.es/desalambre/Eritrea-Corea-Norte-africana_0_193531323.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Eritrea-Corea-Norte-africana_0_193531323.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/19/5533792de2704e1f458b4576.html
http://www.abc.es/internacional/abci-eritrea-dictadura-huyen-mejores-hijos-201601010547_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-eritrea-dictadura-huyen-mejores-hijos-201601010547_noticia.html
http://elpais.com/elpais/2015/03/04/eps/1425482835_489274.html
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3. En Kidane no volia ser soldat

Dissenyarem una activitat educativa per treballar la 
situació d’Eritrea a partir d’una història fictícia basada 
en una realitat molt quotidiana al país, la dels nens 
soldat.

• A partir del procés de documentació sobre Eritrea, 
elaborarem un relat sobre la vida d’un jove eritreu, 
en Kidane: la narració pot explicar, per exemple, 
que en Kidane és obligat a fer de soldat, i que fuig 
del país perquè no vol ser-ho. També pot descriure 
la seva travessia pels deserts africans fins a Líbia, i 
l’odissea de creuar el mar Mediterrani. 

• Amb la participació dels infants, crearem 
conjuntament una obra de teatre de titelles sobre 
en Kidane: completarem la història, en prepararem 
el guió, n’elaborarem els decorats, i prepararem tot 
el material necessari per a la representació.

• Després d’assajar uns dies l’obra, farem una 
representació pública i convidarem les famílies, el 
veïnat, les entitats del barri, i fins i tot la premsa 
local! Com a complement, podem elaborar un 
breu fulletó amb la sinopsi de l’obra i amb una 
explicació sobre la situació d’Eritrea, i per què el 
jovent d’aquest país africà vol emigrar.

Joves eritreus al camp de refugiats de Mai-Aini (Etiòpia) / REUTERS



Un projecte de: Amb el finançament de:

Produït per:
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“L’educació no canvia el món,
però canvia les persones
que canviaran el món” 
Paulo Freire


