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La Delegació Valenciana del Comitè Espanyol de l’ACNUR vol manifestar el seu agraïment especial al Comitè Català de l´ACNUR pel seu 
treball I el de les persones implicades en el present recurs educatiu. Aixi mateix, agraïm al Grup de Recerca MOSSA del Departament 
d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona el seu treball per a fer possible aquest projecte. Ambdues 
entitats volen també agrair la col·laboració dels equips docents dels centres pilot d’educació primària –CEIP Escola del Mar, CEIP Pau 
Casals - Gràcia de Barcelona, Col·legi Maristes de Sants de Barcelona i CEIP Prat de la Manta de l’Hospitalet de Llobregat–, i fan extensiu 
el seu agraïment a tots els nens i les nenes que han participat a les activitats proposades.

Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària en la Comunitat Valenciana, és un recurs educatiu que forma 
part d’un projecte finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la Diputació de València 
i la Direcció General d’Inclusió Social de la Generalitat Valenciana. El recurs educatiu va ser elaborat pel Comité Català de l’ACNUR en 
col.laboració amb el grup de recerca MOSSA de la Universitat Autònoma de Barcelona i conté:

Conte L’ametller no va poder fugir.
Text: Pepi Soto. Il·lustracions: Pia Vilarrubias. Revisió lingüística: Núria Solé, voluntària del Comitè Català de l’ACNUR. Disseny gràfic: 
Estudi La Maquineta. Impressió: El Taller Gràfic.

Vídeo basat en el conte L’ametller no va poder fugir.
Il·lustracions: Pia Vilarrubias. Relat: Pepi Soto. Edició i mescla de so: Enric Juste. Música original: Carles Margarit.

Titelles Ca la Brisa – Ca la Lluïsa.
Creades per Bufallums© a partir de les il·lustracions de Pia Vilarrubias.

Quaderns d’activitats i eines per al professorat.
Adaptat I actualitzat per la Delegació Valenciana del Comité espanyol de l’ACNUR a partir del text i estructura de Pepi Soto, Susana 
Tovías, Beatriz García i Laia Prat, amb la col·laboració d’Addaia Marrades. Il·lustracions: Pia Vilarrubias. Revisió lingüística: Núria Solé, 
voluntària del Comitè Català de l’ACNUR. Criteri de veracitat revisat per la Delegació d’ACNUR a Espanya. Disseny gràfic: Estudi La 
Maquineta. Impressió: El Taller Gràfic. 

CD-ROM Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària.
El conte, els quaderns d’activitats i el quadern d’eines per al professorat són continguts al CD-ROM. 
Taules i elaboració dels aspectes de la Llei d’Ordenació Educativa (LOE) 02/2006 modificada per la Llei Orgànica de Millora de Qualitat 
Educativa (LOMCE) 08/2013 que permet treballar el recurs des de l’educació formal.
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0. Eines per al professorat.

PREFACI.
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats –ACNUR– advoca per l’educació com un 
dret fonamental, contemplat a la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989, al qual tots els infants 
haurien de tenir accés, amb independència del seu lloc de naixement, condició social, gènere, 
religió o cultura. Lamentablement, malgrat els esforços de l’ACNUR i les seues contraparts per 
garantir aquest dret, encara hi ha milers de nens i nenes a diferents països del món, que s’han vist 
obligats a fugir per la persecució, la guerra i les violacions dels drets humans, que no tenen accés 
a l’educació.

Aquest recurs educatiu busca apropar als nostres infants la realitat dels refugiats i desplaçats, per 
conèixer més a fons les circumstàncies i els motius pels quals prop de 34 milions de persones, 
actualment sota l’empara de l’ACNUR, es troben fora de les seues llars en contra de la seua 
voluntat, han hagut de creuar fronteres i viuen entre nosaltres. Aquests materials seran una eina 
valuosa, a més, per a despertar-los l’interès per aquesta qüestió i aprofundir sobre terminologia i 
conceptes dels quals sentim parlar al nostre entorn familiar o als mitjans de comunicació, però el 
significat dels quals no coneixem en profunditat. A través d’un conte, d’uns quaderns de treball, i 
d’uns recursos lúdics i audiovisuals, aquest material ajudarà els alumnes a desenvolupar un 
esperit crític sobre els problemes de la vida real, fomentant valors de tolerància, respecte i 
solidaritat, que assentaran les bases del seu desenvolupament futur com a transmissors del llegat 
que els deixem.

L’objectiu d’aquest material no és afegir una assignatura més a un currículum acadèmic que ja de 
per si és molt extens, sinó que es considere com un procés sobre el qual es puga incidir de forma 
transversal en diferents moments del cicle educatiu, amb un efecte multiplicador que transcendeix 
l’àmbit merament escolar, per a benefici de les famílies i al voltant d’alumnat i professorat.

No voldria finalitzar sense agrair a l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i a 
l’Ajuntament de Barcelona el seu valuós suport per dur a terme aquest projecte. I al Comitè Català 
de l’ACNUR, així com al grup de recerca MOSSA de la Universitat Autònoma de Barcelona, la feina 
feta durant més de dos anys per a elaborar Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a 
l’educació primària, posant al servei de la nostra causa la seua capacitat investigadora i 
pedagògica, amb un gran entusiasme i dedicació.

Maricela Daniel
Representant d’ACNUR a Espanya
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Jo em dic Brisa, i tu? > Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària.

El quadern Eines per al professorat1 forma part del recurs educatiu Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris 
sobre refugi i asil per a l’educació primària, creat per part del grup de recerca MOSSA de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i el Comitè Català de l’ACNUR i actualitzat i adaptat per la 
Delegació Valenciana del Comité Espanyol de l’ACNUR. El quadern conté orientacions i recursos 
complementaris pensats per a facilitar la tasca del professorat en diferents sentits:

- Per a orientar-se en els continguts del recurs Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil 
per a l’educació primària i les possibilitats de treball que els ofereix.

- Per a facilitar la familiarització amb el fenomen del refugi i l’asil, i l’aprofundiment en algunes 
qüestions conceptuals fonamentals.

- Per a conèixer la connexió entre totes les activitats i establir itineraris de treball adaptats als 
temps disponibles i a les necessitats de cada aula o centre. Oferint propostes pedagògiques de 
intervenció a l’aula.

- Per a conèixer els objectius generals i les competències bàsiques que el recurs permet treballar, 
i poder decidir quines activitats dur a terme per desenvolupar l’Educació per a la Ciutadania 
Global.

- Per a fer possible el treball transversal dels continguts que es proposen i avaluar-los des de la 
perspectiva de l’avaluació de les competències bàsiques que proposa la Llei.

Està estructurat en tres parts.
1. La primera, CRITERIS I ORIENTACIONS DE TREBALL, informa el professorat de tot el que s’ha 

tingut en compte a l’hora de dissenyar el recurs educatiu, de les parts que el componen, de la 
relació concreta que es pot establir amb les exigències curriculars de l’educació primària i dels 
possibles trajectes de treball.

2. La segona, RECURSOS COMPLEMENTARIS, enumera i comenta els recursos que s’esmenten en 
la descripció d’algunes activitats dels diferents quaderns d’activitats i es planteja com a suport 
per a l’ampliació de continguts i de possibilitats de treball.

3. La tercera, GLOSSARI, defineix els conceptes centrals relacionats amb el fenomen del refugi i 
l’asil i tot un seguit d’altres conceptes que s’ha considerat rellevant tenir en compte.

PRESENTACIÓ.

1. Aquest quadern té en consideració els criteris bàsics, de forma i de contingut que es van elaborar per part 
de l’equip de recerca MOSSA de la UAB per al procés de creació del nou recurs educatiu que tenien en 
compte els criteris educatius de l’ACNUR i que es van incloure en l’informe de maig de 2008. També 
incorpora les aportacions realitzades pel Comitè Català de l’ACNUR, per l’Asociación España con ACNUR i 
pel professorat dels centres pilot d’educació primària que ha avaluat i aplicat de manera experimental el 
recurs educatiu.



INTRODUCCIÓ.
El fenomen que constitueix l’eix de la proposta és la situació de milions de persones refugiades al 
món. I el principal objectiu és fer arribar aquest coneixement als infants d’entre 6 i 12 anys de la mà 
dels continguts educatius que es proposen al llarg de tot el curriculum de educatiu. El Comitè 
Català de l’ACNUR, el grup MOSSA del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i el professorat i alumnat del quatre centres experimentals 
d’educació infantil i primària de Barcelona van treballar durant més de dos anys en la creació 
d’aquesta proposta. Però l’equip de treball ha comptat també amb altres professionals que han 
aportat el seu saber fer i el seu coneixement, amb generositat i compromís. Ara el grup de treball 
de la Delegació Valenciana del Comitè Espanyol de l’ACNUR vol oferir a aquesta Comunitat els 
materials adaptats i actualitzats per a que el treball fet pels companys i companyes de Catalunya 
puga ser aprofitat i implementat als centres de la nostra Comunitat multiplicant els seus efectes 
sensibilitzadors. 

Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària és, doncs, un recurs 
educatiu que ha crescut a poc a poc, com les persones, que s’ha fet gran intentant donar resposta 
al que exigeix la realitat punyent de les persones refugiades, sense menysprear el món des del 
qual s’ha pensat i en què s’aplicarà. Si alguna cosa no volem que passe amb el desenvolupament 
de les activitats que s’inclouen, és generar culpa, és fer sentir als nens i les nenes de les aules 
responsables dels exilis i del dolor que impliquen. Ben al contrari, volem que es produïsquen 
situacions educatives que afavorisquen la comprensió d’aquelles realitats més o menys llunyanes, 
per anar interpretant i sentint aquells nens i nenes, i organitzar, en la mesura de les possibilitats 
que es tinguen a l’abast, un compromís compartit envers ells i elles. Pot ser un gest, poden ser un 
conjunt d’accions, però en tot cas seran expressions de responsabilitat fetes des d’una 
consciència i sensibilitat majors.

En aquest sentit, com en tants d’altres, el paper del professorat és decisiu. Desitgem que aquestes 
eines i orientacions puguen ser útils per emprendre alguns dels itineraris educatius que proposem 
entre el conjunt de possibilitats que teniu a les vostres mans.

La proposta es vertebra a partir d’un conte il·lustrat que explica la història de dues nenes –la Brisa 
i la Lluïsa– i les seues respectives realitats i inclou un conjunt d’elements relacionats entre si que 
també poden treballar-se amb independència els uns dels altres i que componen el contingut de 
la motxilla. Aquests elements són:

- Un conte, L’ametller no va poder fugir, editat en paper i en versió reduïda en CD-ROM.

- Dues capses, Ca la Brisa i Ca la Lluïsa que contenen una família de titelles de dit cada una: les 
famílies de les dues protagonistes.

- Sis objectes: un mocador de coll taronja, un ós de joguina, una gorra vermella, un brodat de 
punt de creu, una capsa de llapis de colors i unes quantes ametlles. Són els objectes més 
estimats dels protagonistes del conte.

CRITERIS I ORIENTACIONS DE TREBALL.
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- Sis quaderns d’activitats.

1. Quadern 1: Infants com tu i com jo.

2. Quadern 2: Marxem, potser per no tornar?

3. Quadern 3: Fugim i arribem a...

4. Quadern 4: Refugiar-se, sobreviure, retornar...

5. Quadern 5: Els drets de les persones.

6. Quadern 6: Una, dues, tres... Acció!!!

Els quatre primers quaderns, relacionats estretament amb el relat del conte, contenen sis activitats 
cada un i fan referència a quatre moments diferenciats en els processos d’exili i refugi. Els altres 
dos –el cinquè, també amb sis activitats, i el sisè quadern, amb dotze activitats–, plantejats amb 
un contingut més transversal i amb caràcter de síntesi, tracten el fenomen des d’una perspectiva 
general i des d’un enfocament orientat al compromís i a l’acció, portes endins i portes enfora del 
centre educatiu.

- Un quadern d’eines per al professorat organitzat en tres parts:

a) Un conjunt d’orientacions i criteris sobre el recurs educatiu, el seu contingut i la seua relació 
amb la LOE 02/2006 modificada per la LOMCE 08/2013,

b) Una proposta de recursos educatius complementaris i d’implementació del recurs al aula.

c) Un glossari de termes fonamentals.

- Un CD amb tot el contingut del recurs més la relació detallada dels vincles entre els quaderns 
d’activitats i els objectius, continguts, criteris d’avaluació i competències bàsiques per a 
l’educació primària que estableix la LOE 02/2006 modificada per la LOMCE 08/2013.

OBJECTIUS GENERALS.
Tots els materials educatius de l’ACNUR tenen com a objectiu reforçar el coneixement i la 
comprensió, entre els més joves, de la problemàtica que afecta les persones refugiades, amb la 
premissa que protegir-los també implica donar a conèixer públicament què significa ser un d’ells. 
Així doncs, el Comitè Català de l’ACNUR vol:

- Promoure el coneixement dels fenòmens del refugi i l’asil entre els infants, les seues famílies i 
la comunitat educativa de primària i fomentar en ells la comprensió i el respecte pels Drets 
Humans.

Aquest objectiu és el que ha permès i ha orientat el desenvolupament del recurs educatiu que 
teniu a les mans i que s’ha formulat amb uns objectius generals propis. Cada un dels quaderns 
d’activitats precisa els objectius globals i cada una de les activitats els objectius específics, però 
tots aquests objectius en comparteixen, almenys, aquests de generals:

a) Que el professorat i els nens i les nenes de les aules de primària, així com les seues famílies 
encara que siga de manera diferida, siguen coneixedors d’una realitat corprenedora com és la 
de les persones refugiades al món.

b) Que aquest coneixement es genere des de l’accés a la informació, però també des de les 
emocions i els sentiments, des del reconeixement de qui és cada persona, des del respecte i 
l’escolta.

c) Que aquest coneixement no es construïdcs des del paternalisme i no genere sentiments de 
culpa als infants.

d) Que aquest coneixement s’obtinga de manera gradual en el temps i no amb caràcter 
d’excepcionalitat.
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e) Que aquest coneixement s’obtinga de manera integrada a la vida escolar, als continguts 
curriculars i al desplegament de les competències i habilitats bàsiques per a la vida en comú.

f) Que aquest coneixement millore la consciència sobre la importància de dispensar sensibilitat i 
generositat amb totes les persones que tenim a prop, siguen d’on siguen i vinguen d’on 
vinguen, i amb nosaltres mateixos.

g) Que aquest coneixement i experiència deixe empremta en la manera de situar-se davant 
d’aquest fenomen i permeta establir certa continuïtat en el procés educatiu dels infants, 
introduint i desenvolupant nous sabers relacionats amb els drets humans.

SOBRE LA VERACITAT DE LA PROPOSTA.
Una de les preocupacions ha estat el tractament d’un tema tant difícil amb els nens i les nenes, ja 
que les causes que provoquen les situacions d’exili i refugi i les realitats a les quals les persones 
que el pateixen es veuen abocades parlen sobretot d’aspectes negatius de la condició humana, de 
mal tracte d’alguns adults envers els seus iguals. No ha estat senzill trobar les paraules i les 
maneres de transmetre-les i explicar-les sense crear en els infants un sentiment de desesperança, 
i mantenir alhora un criteri de veracitat.

El criteri de veracitat dels fets que s’hi relaten ha estat un criteri fonamental en l’elaboració 
d’aquest recurs educatiu. Tot el que es desenvolupa en el relat que pren forma de conte i, que com 
a tal té un final amable, s’ajusta al que és possible. Potser poc probable, però possible. Tant el 
reagrupament familiar amb el pare de la Brisa, com el reportatge que la Lluïsa enregistra i passa a 
la mestra, o l’encontre de tots plegats a l’escola de la Lluïsa i en Tim.

Les situacions de refugi ni són gaire amables ni tenen finals gaire amables, però les persones 
refugiades cerquen respostes a la seva situació, amb l’ajuda de les institucions internacionals, i en 
coherència amb les capacitats humanes de resoldre la supervivència i generar benestar. Hi ha 
milions de persones que viuen en camps de refugiats, però també n’hi ha que s’han asilat en altres 
països, que resolen la vida quotidiana en contextos ben diferents als que han hagut d’abandonar 
i, moltes d’elles, treballen per retornar al seu país i refer-hi la seva vida.

Pel que fa als motius que causen la fugida de les persones, el conte mostra una de les causes 
principals: les guerres i els conflictes bèl·lics. Tot i així, n’hi ha de diversa naturalesa com ara els 
motius ideològics de caire polític i religiós, però també moral i social, que justifiquen la persecució, 
l’extermini, l’exclusió o l’expulsió de les persones. Els quaderns d’activitats 2, 3 i 5 proposen 
explorar aquesta vessant del fenomen del refugi i aprofundir-hi.

CONSIDERACIONS TEÒRIQUES.
Aquest recurs educatiu es refereix a fenòmens socials contemporanis, complexes i variables, que 
afecten persones i institucions, espais i temps diferenciats, però que han d’explicar-se a infants 
d’entre 6 i 12 anys a les aules de les escoles valencianes. Implica per una banda l’univers de l’exili, 
el desplaçament, el refugi i l’asil. Per l’altra, l’univers de l’educació escolar. Així doncs, tot i que la 
proposta s’ha creat des d’una perspectiva socioantropològica, ha estat imprescindible compartir 
camí amb les aportacions teòriques de la cooperació internacional, l’educació pel 
desenvolupament, la pedagogia crítica o la filosofia. Només farem esment aquí d’alguns dels 
plantejaments subscrits:

- Les propostes teòriques i metodològiques que des de l’antropologia educativa nord-americana 
s’ocupen “(...) dels camins que augmenten la consciència entre el professorat, i entre els 
estudiants, dels camins de la cultura de l’escola i de l’aula, de la cultura de la docència, cultura 
col·lectiva i particular, de la influència de les percepcions de nosaltres mateixos i dels altres, 
(...)” (Spindler, 1994: xii).
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- Les dimensions informal i oculta dels processos educatius com a constituents de totes les 
interaccions socials i educatives, i que són les que en bona mesura consoliden els 
aprenentatges, el que des de les aportacions de la pedagogia crítica es denomina currículum 
ocult (Giroux i Penna, [1988] 1990) o des de l’antropologia social, coneixement tàcit o dimensió 
oculta de la cultura (Hall, [1976] 1978; Hall i Hall [1971] 1993).

- Els nens i les nenes de 6 a 12 anys han de poder comprendre la realitat de les persones que 
pateixen exili, que viuen en situació de refugi o asil, que veuen vulnerats els seus drets i que han 
d’elaborar de nou les seues pertinences, materials i immaterials, i els seus referents. 
Comprendre realitats doloroses no és pas un objectiu assolible des de la distància, des de 
l’abstracció, des de representacions i propostes que s’intueixen llunyanes i poc probables en 
l’entorn més immediat.

- Les activitats que es proposen treballen des de la proximitat i des de la possibilitat 
d’aprenentatge que ofereix la descripció de situacions i de processos coneguts, en la línia del 
que planteja Anthony Giddens quan diu que “la comprensión de uno mismo está conectada 
integralmente con la comprensión de los otros. (...) La comprensión de lo que uno hace sólo se 
torna posible comprendiendo –o sea, pudiendo describir– lo que hacen otros, y viceversa. Es 
una cuestión de semántica antes que de empatía (...)” (Giddens, 1987:21). Tenim el 
convenciment contrastat que la capacitat de comprendre els altres i les seues circumstàncies 
està directament relacionada amb la capacitat de comprendre’ns nosaltres mateixos, i d’aquí es 
desprèn la importància que atorguem a l’estímul de la reflexivitat i de la capacitat descriptiva.

- Els nens i les nenes són éssers actius en el seu procés d’incorporació al món adult i, mitjançant 
l’observació, la imitació i l’experimentació, desenvolupen la possibilitat d’investigar i de 
conèixer. La interacció humana els garanteix l’accés als codis comunicatius, als significats, al 
coneixement de l’entorn, de la vida; de tot allò necessari per viure-la, per seguir endavant. Per 
tant, allò que puguin observar, imitar o experimentar, aquells amb qui puguin interactuar, 
configuren el que Esquirol denomina móns de vida quotidiana (Esquirol, 2005). També en els 
contextos escolars.

- Els mons de vida quotidiana aporten als infants –i a les persones adultes– els elements 
necessaris per a organitzar i elaborar els processos d’identificació que ens permeten esdevenir 
subjectes. Si aquests mons de vida quotidiana es nodreixen de nous horitzons, de nous sabers 
–com la realitat de l’exili, el refugi i l’asil–, les possibilitats d’identificació augmenten.

- La intervenció educativa pot afavorir l’emergència de noves identitats. Identitats que incloguen 
allò aliè, distant. “La cuestión es de qué modo tiene que ser vivido lo propio para que lo ajeno 
tenga igualmente lugar y que se posibilite el diálogo entre uno y otro (...) el mundo de la vida en 
el que se realizan nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, se divide 
en ‘mundo doméstico’ y ‘mundo ajeno’. (..) Teniendo en cuenta esta separación advertimos que 
lo ajeno siempre está determinado y nunca es totalmente ajeno, definiéndose necesariamente 
en relación con lo propio” (Esquirol, 2005:65).

- “És possible, doncs, pensar que el coneixement de la realitat de milions de persones refugiades 
puga formar part dels mons quotidians i, per tant, dels referents socioculturals en què, i a partir 
dels quals, es generen nous processos d’identificació” (Soto, 2006:179).

- S’ha vetllat per no ometre el dolor, la pèrdua, el patiment, la por, la incertesa, la soledat o la 
indiferència viscuts i experimentats pels mateixos xiquets i xiquetes.

- S’ha fet un esforç suplementari per evitar les dicotomies i les simplificacions, per precisar les 
excepcions, les variacions, les diferents possibilitats i els repertoris de varietat presents en 
gairebé totes les situacions i realitats humanes, també en les de les persones refugiades, també 
en les dels xics i xiques de les aules. Aquesta dimensió es garanteix, en bona mesura, amb 
propostes que parteixen de la veu dels protagonistes de les activitats, és a dir, els nens i les 
nenes.
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- S’ha procurat no donar res per suposat, fer el més explícites possible les intencions i les 
perspectives de partida perquè el professorat dispose de la màxima informació. L’expressió 
tendeix a la prudència, però, és precisa i matisada, de manera que es diu tot el que cal dir, però 
evitant remetre’s a la generalització. De la mateixa manera, per al treball amb els infants s’ha 
procurat l’ús d’exemples o d’activitats que siguen pròximes i significatives.

SOBRE LA FLEXIBILITAT DE LA PROPOSTA.
La proposta s’ha mostrat capaç d’encaixar a diferents realitats escolars, s’ha valorat com a flexible 
i adaptable a tot un conjunt d’aspectes que s’enumeren a continuació i que n’han d’afavorir 
l’aplicació i el desenvolupament a aules molt diverses de la realitat escolar. A continuació, es 
comenten alguns dels àmbits del recurs, susceptibles d’adaptació:

Per edats, per cicles.
Segons els nens i les nenes que treballen la proposta educativa s’han de fer adaptacions de les 
activitats. De vegades les propostes són més adients per al cicle inicial i calen adaptacions per al 
superior, o a la inversa. Tot i així, és determinant l’estil i les dinàmiques de treball de cada aula i de 
cada centre ja que en alguns casos s’entendran factibles uns aspectes o uns altres.

Per exemple, els nuclis d’activitat 5 i 6 permeten un treball més vinculat amb elements 
abstractes i amb institucions, però poden ser igualment tractats amb infants de menys edat. 
Igualment es pot pensar que el nucli d’activitat 1 és més adequat per a infants més menuts, 
però, si la comparació entre els elements que defineixen els protagonistes del conte i els nens 
i les nenes de la classe es tria d’acord amb els seus interessos i n’augmenta el detall de la 
comparació, pot treballar-se perfectament a les aules de cinquè i sisè.

Pel que fa a la lectura del conte, pot pensar-se en els xics i les xiques de cinquè i sisè 
realitzant l’activitat entre ells i elles, però també pot considerar-se una proposta massa 
infantil. En aquest cas recomanem que la lectura del conte la facen els i les estudiants de 
cicle superior, però perquè l’escolten els nens i les nenes de cicle inicial, per exemple. Fent 
la lectura per als més menuts, assumeixen un rol més adult, tenen la responsabilitat de 
vetllar per un bon desenvolupament del procés i, al mateix temps, aprenen el contingut del 
conte. Els més menuts fan comentaris o formulen preguntes que, si s’organitzen bé amb el 
suport del professorat, permeten aprofundir en aspectes que també comparteixen els 
infants dels altres cicles, encara que no ho expressen igual. També es pot pensar en l’acció 
inversa, que els nens i les nenes de primer cicle s’ho preparen per llegir-ho als més grans.

Per contextos escolars i perfils familiars.
Segons l’entorn d’on siga el centre –rural, urbà cèntric, urbà perifèric, etc.–, segons si es tracta 
d’una escola unitària, mixta, laica o religiosa; segons siga de creació recent; o, depenent de la 
composició interna de les aules i dels perfils sòcio-econòmics de les famílies, es podran prioritzar 
unes activitats o unes altres. La mesura dels centres, el nombre d’infants per aula, de línies 
educatives i/ o el nombre de professorat del claustre poden fer que les iniciatives referides a 
treballar conjuntament prenguen dimensions inesperades. No obstant això, en tots els casos, s’ha 
pensat en la possibilitat de treballar només amb l´alumnat d’una sola aula. Alguna de les activitats 
propicia la participació de les famílies de manera específica.

Per trajectòria prèvia dels centres.
El conjunt d’activitats conviden a respectar els bagatges previs dels centres, tant en tot allò referit 
a les metodologies habituals de treball a les aules i amb les famílies, com amb relació a si ja s’ha 
treballat o no aquests temes. També amb referència a l’aprofitament de les estructures existents a 
cada escola per a la participació i corresponsabilització, com, per exemple, la possibilitat de 
disposar de revista, web o ràdio, funcionar amb delegats de classe, assemblees o càrrecs 
temporals. Sempre entenent que l’experiència prèvia aportarà criteris d’eficàcia en cada context.
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Per interessos educatius.
Perquè segons com siguen els infants de l’aula, la trajectòria del centre, però també els interessos 
del professorat, és més o menys possible aprofundir uns temes o uns altres. En tots els casos es 
poden treballar les activitats de manera més intensiva o més extensiva. En aquest sentit, la taula 
d’itineraris permet orientar la selecció.

LA MOTXILLA - CONTENIDOR.
El contenidor de Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària és una 
motxilla com moltes de les que les nenes i els nens porten a l’escola. S’ha triat aquesta opció 
perquè s’ha valorat2 com a versàtil i resistent, fàcilment manejable i transportable, pràctica per a 
emmagatzemar i amb capacitat suficient per guardar-hi còmodament tots els materials.

Però al mateix temps la motxilla és un objecte quotidià per als infants, que té significacions de 
caràcter molt personal i que poden assimilar a les motxilles de la Brisa i els seus germans o a les de 
molts altres nens i nenes del món. La motxilla conté un món de vida, d’aquells que s’han explicat a 
les orientacions teòriques, que forma part de l’horitzó d’identificacions dels nostres infants.

EL CONTE.
El conte ofereix uns personatges, uns entorns i unes situacions que poden ser reconeguts pels 
nens i les nenes que el llegeixen o l’escolten, i afavorir, així, la identificació amb les realitats 
presentades. El relat es centra en les semblances entre maneres de ser, de sentir, de pensar i de 
viure,.... Això permet empatitzar i comprendre més profundament el fet que haver de fugir pot 
passar-li a tothom, independentment del seu origen i posició social.

Ens proposa endinsar-nos en una realitat complexa des dels entrellats del traç i del color, que ens 
mostren objectes quotidians i persones properes que senten, estimen, pateixen, ploren i tenen 
por. Persones com tu i com jo. I ho fa, com ja s’ha dit, des del que és possible.

El nom del conte.
L’ametller no va poder fugir és el nom del conte d’aquest recurs educatiu. L’ametller del conte és 
un arbre arrelat de més de sis anys i no pot fugir amb la Menta –la germana menuda de la Brisa– 
quan el poble comença a cremar-se i la seua vida corre perill. En aquest sentit, el nom del conte 
informa d’un principi de realitat dur d’admetre, simbolitza els vincles emocionals amb el món 
conegut, suggereix el dolor de la pèrdua, però també la força d’un record i la importància dels 
referents immaterials a l’hora de saber qui ets i de refer la vida.

L’ametller és un arbre comú a la majoria de països de l’hemisferi nord que és on, de moment, 
pensem que pot arribar el conte, però en tot cas és un arbre fruiter que floreix com molts altres 
arbres del món amb què es podrien generar paral·lelismes. L’ametller és un arbre de secà i per això 
en el conte la Menta l’abraça i no el rega3.

Les protagonistes del conte.
Les protagonistes són la Brisa i la Lluïsa, dues nenes d’onze anys. Són nenes com a consideració 
envers la majoria de persones refugiades del món que són, en un 80%, dones i infants.

Les edats i el gènere.
Les protagonistes tenen onze anys, l’edat per cursar el cicle superior de l’educació primària. Els 
germans de la Brisa, la Menta i en Lleó, tenen sis i nou anys i, per tant, les edats dels nens i nenes 
que fan cicle inicial i cicle mitjà de l’educació primària, respectivament. Pel que fa al germà de la 
Lluïsa, en Tim, fa set anys en el conte i, per tant, és també estudiant de cicle inicial, com la Menta.

2. La valoració del contenidor s’ha fet també amb els centres educatius experimentals, a partir de quatre 
contenidors inicials diferents.
3. Consideració feta per una mestra del centre experimental CEIP Pau Casals de Gràcia.
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Els grups de germans tenen les edats dels nens i nenes als qui va adreçada la proposta educativa, 
per a afavorir la identificació entre infants i personatges i, en conjunt, hi ha més nenes que nens en 
consideració, també, a les proporcions de les xifres sobre persones refugiades.

Les famílies de les protagonistes.
Les famílies de la Brisa i la Lluïsa són famílies formades per un pare, una mare i uns fills i filles. En 
tots dos casos es mostren com a famílies monògames i heteroparentals tot i que els pares estan 
absents. En ambdós casos hi apareix la figura d’una àvia, membres d’una tercera generació que 
en moltes realitats formen part dels referents més estables en la vida dels nens i nenes.

No es fa esment a si hi ha matrimoni o no, al tipus de matrimoni, a l’existència de més germans fills 
o filles d’altres parelles del pare o de la mare, o amb qui resideixen les àvies. Aquestes omissions 
s’expliquen per dos motius fonamentals:

a) la gran varietat de tipus de famílies, tant les dels infants que pateixen situacions de refugi i asil 
com les dels escolars a les aules on es treballarà la proposta educativa; i

b) el fet que la majoria de famílies refugiades estan compostes per la mare i els seus fills i filles. En 
aquest sentit, s’ha prioritzat el paral·lelisme amb la realitat de les persones refugiades davant la 
impossibilitat de tractar totes les variacions i s’ha optat per deixar obertes altres possibilitats.

L’absència dels pares de la Brisa i de la Lluïsa s’explica en el conte per motius diferents. El pare de 
la Brisa s’ha exiliat ja fa un temps perquè era perseguit per la situació política del país; el pare de 
la Lluïsa no hi és perquè treballa fora.

Quant a la residència en comú, pel que fa a la Brisa, es perfila que el reagrupament familiar permet 
que tornen a viure junts amb el pare; en el cas de la Lluïsa, es mostra una bona relació entre tots i 
es justifica l’absència paterna pel treball, però no s’esmenta en cap cas si viuen o no amb el pare. 
Així es deixa oberta la possibilitat que hi visquen o no i, per tant, deixa oberta la possibilitat a 
diferents tipus de família.

Els noms, els rostres, els cabells.
Els personatges tenen trets físics i noms no relacionables amb cap procedència per a evitar 
d’aquesta manera l’associació entre refugi i una realitat o un grup humà concret. Això està en 
relació amb un dels objectius generals del recurs, que planteja la dissociació entre refugi i països 
empobrits i obri la realitat del refugi a totes les parts del món.

Els paisatges.
Les il·lustracions del conte, especials, personals i profundes, ens mostren móns rurals i urbans, 
muntanyes i carrers, arbres, bancs i fonts, cases amb jardí i edificis de pisos, escoles i jocs. Ens 
parlen de foc i fum, de cases cremant-se i de camins amb persones fugint. Ens mostren tendesde 
campanya d´ACNUR en un camp de refugiats, persones refugiades, camins, sòls de terra i cels 
enrogits. Cels enrabiats i cels que ploren. I ametllers florits, a prop i lluny de les flames.

Els paisatges de la Brisa i de la Lluïsa tenen colors propis i sons que els acompanyen, i configuren 
una de les dimensions més important i menys percebuda de la identitat individual: l’experiència 
dels espais. Aquest és un referent de la identitat que tracten algunes activitats del recurs educatiu 
i que es mostra en el conte, com a preludi.

Els formats. Recomanacions per a la lectura i ús del conte.
El conte es presenta en format paper i vídeo. Són versions compatibles, però no són per treballar 
alhora. La durada del vídeo és d’uns 8 minuts i conté una selecció de les il·lustracions, amb 
animació i música original. Recomanem visualitzar el vídeo o bé quan s’haja fet la lectura del conte 
o bé abans de fer-la.

Pel que fa a la lectura del conte en format paper, supera aquest temps dels 8 minuts, requereix de 
molta calma i es pot fer per parts o tot sencer, en menuts grups o grup classe, i segons com 
s’enfoque la lectura serveix d’introducció a les activitats dels quaderns.
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A l’apartat de Recursos complementaris – Altres recursos, s’inclou una versió reduïda del conte, 
adaptada per les tutores de cicle inicial d’un dels centres experimentals4, que permet fer una 
lectura del relat de la durada del vídeo.

El conte vertebra la proposta d’activitats dels quaderns que es relacionen de manera específica 
amb unes parts del conte més que amb unes altres, sense que això vulga dir que no siga possible 
treballar una activitat del quadern 5, Els drets de les persones, amb la primera part del conte que 
inicialment s’ha pensat més relacionada amb el quadern 1, Infants com tu i com jo. Les parts del 
conte són, des de la perspectiva de la Brisa, bàsicament cinc:

- Primera part: narra les vides paral·leles de la Brisa i la Lluïsa.

- Segona part: s’inicia quan el foc s’apodera del poble de la Brisa i han de marxar.

- Tercera part: es refereix a la fugida, al trajecte que ha de fer la Brisa i la seua família fins arribar 
al camp de refugiats d’ACNUR.

- Quarta part: és la que explica la vida en un camp de refugiats i planteja les possibilitats de 
retorn o d’asil.

- Cinquena part: la Brisa i la seua família s’asilen en un país que els acull i refan la seua situació 
anant a l’escola i coneixent la Lluïsa i els seus.

Simultàniament, hi ha la història de la Lluïsa que coneix la situació de la Brisa, es preocupa per ella 
i es mobilitza per sensibilitzar la mestra i els seus companys i companyes per fer-hi alguna cosa; 
en Tim, el germà menut de la Lluïsa, celebra el seu aniversari i quan bufa les espelmes dedica el 
seu desig a la Menta, la germana menuda de la Brisa.

ELS OBJECTES DE LA BRISA, LA LLUÏSA I ELS SEUS GERMANS.
Dins de la motxilla de Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària el 
professorat hi trobarà sis objectes. Aquests objectes són parts del conte que esdevenen reals a ulls 
dels nens i nenes de les aules. Són objectes coneguts pels nens i les nenes amb els quals es poden 
identificar. Es tracta de sentir proximitat envers els protagonistes del recurs educatiu a través 
d’alguns objectes especialment estimats per elles i ells. Són, a més, els objectes que trien quan 
han d’abandonar el seu poble i fugir sense saber on van. Els objectes són:

- Ametlles: són aquelles ametlles que la Menta agafa del pot de la cuina de casa seua i es guarda a 
la butxaca, ja que no pot endur-se el seu estimat ametller, aquell que l’àvia li va regalar quan va 
néixer. Són les ametlles que l’acompanyen durant tot el temps que viu al camp de refugiats de 
d’ACNUR i són les ametlles que planta a la plaça de la ciutat on van a viure quan es retroben amb 
el seu pare, ben a prop d’un ametller que ja hi era5. Són aquelles ametlles que simbolitzen el dolor 
per la pèrdua de l’ametller estimat, la força d’un record i la importància del que no és tangible.

- Brodat de punt de creu: és l’activitat preferida de la Lluïsa. Li agrada cosir, brodar, fer punt de 
creu. Pot expressar com se sent, pot fer regals a qui estima i distreure’s si està capficada. 
Comparteix l’estona de brodar amb persones estimades, i el temps que passa brodant li dóna 
calma i li permet pensar i prendre algunes decisions.

- Capsa de llapis de colors: els llapis de colors són l’estri preferit de la Brisa. Li permeten 
escriure, dibuixar, expressar el que sent o el que pensa. Els pot compartir, demanar que li 
escriguen alguna cosa a ella o organitzar un joc de lletres amb altres nens i nenes. Amb els llapis 
de colors pot seguir practicant l’escriptura, distreure’s quan està capficada, inventar poemes, 
posar nom a les coses, les persones o els sentiments.

4. Volem agrair l’aportació de la Flor i la Cristina, les tutores de 1r i 2n de primària del curs 2008/2009 del 
CEIP Escola del Mar de Barcelona.
5. Consulteu a l’apartat “Sobre l’ametller” dels Recursos complementaris per obtenir informació sobre els 
ametllers i feu un cop d’ull a l’activitat 6.12 “Plantar un ametller” per orientar una activitat relacionada.
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- Gorra vermella: la gorra d’en Lleó, la que el pare li va regalar abans de fugir lluny de casa seua 
i del seu país, la que l’acompanya durant tot el trajecte, el protegeix del fred, del sol i de la por. 
La gorra el fa sentir protegit, li permet amagar-se quan té vergonya o quan està plorant, el 
consola com si es tractés del seu pare.

- Mocador taronja: és el mocador de la Brisa. El tria quan ha de marxar de la seua casa perquè 
és gran i suau, pot arraulir-s’hi a dins, pot protegir-se i sentir-se acaronada. Li permet cobrir-se 
les espatlles o el cap si té fred, la cara si està espantada, el coll si fa vent. Però també pot 
jugar-hi, utilitzar-lo de cortina per fer titelles o ballar amb ell una dansa. També el pot compartir 
amb algú altre estimat.

- Ós de joguina: és la joguina preferida d’en Tim, l’ós que abraça quan està trist i quan està 
content, aquell a qui li explica el que pensa, el que desitja i el que sent, company inseparable, 
proper a tants i tants óssos de joguina dels nens i les nenes de les escoles valencianes. i potser 
també d’alguns pares i mares, d’alguna mestra o mestre.

La Brisa té dos objectes estimats a la motxilla, per alguna cosa és la protagonista principal de la història 
i la que ha cedit el seu nom perquè el recurs educatiu tinga nom propi. Tots els objectes poden ser 
motiu d’alguna de les activitats proposada als quaderns d’activitats, però n’hi ha una–l’activitat 2.3. 
“L’objecte triat” i en general tot el quadern d’activitats núm. 2– que aprofundeix en la qüestió de fons: 
allò que som i allò que tenim; allò que ens podem endur i allò que ha de romandre.

ELS QUADERNS D’ACTIVITATS.
Aquest recurs educatiu inclou sis quaderns d’activitats diferenciats que plantegen diferents 
moments d’un procés de refugi que pot ser cert. Com ja s’ha comentat en parlar del conte, els 
quaderns d’activitats es relacionen de manera específica amb les diferents parts del conte, però 
tenen entitat en si mateixos. Cada quadern es relaciona amb el que hem denominat nucli de 
contingut. Un nucli de contingut inclou diferents activitats orientades al mateix propòsit:

1. Infants com tu i com jo és el primer quadern d’activitats i està orientat a treballar els aspectes 
que tots els nens i les nenes de l’aula, els protagonistes del conte i molts altres d’altres llocs del 
món comparteixen. Sense ometre allò que els pot diferenciar es posa l’èmfasi en les 
semblances. És un punt de partida en el procés de treball plantejat, necessari per a no donar per 
suposat que qui pateix situació de refugi o asil ha viscut sempre amb les mateixes condicions i 
en situacions de greu precarietat. Especialment relacionat amb la primera part del conte.

2. Marxem, potser per no tornar? és el segon quadern d’activitats. Se centra en el moment de la 
ruptura que significa, a la vida de les persones, haver de marxar per força del lloc on viuen amb 
la incertesa de què li pot esperar. La intenció d’aquest segon nucli de continguts és justament 
aprofundir en la presència de les coses materials a les nostres vides, en l’absència de tot el que 
era conegut fins el moment, en la importància d’allò que hem viscut, de qui som i de com ens 
sentim. Es relaciona, en particular, amb la segona part del conte.

3. Fugim i arribem a... és el tercer. Les activitats d’aquest quadern giren al voltant d’un nucli de 
sentit, de contingut, que es relaciona amb els trajectes incerts, amb els temps de l’exili, per on, 
amb qui, fins quan s’ha de fugir. Permet treballar amb els nens i les nenes la situació de 
desplaçar-se, de caminar, de les condicions en què es produeixen aquestes situacions i dels 
seus motius. S’estableixen vincles clars amb la tercera part del conte.

4. Refugiar-se, sobreviure, retornar... és el nom del quart quadern d’activitats. El seu propòsit és 
aproximar-se al coneixement de la vida de les persones refugiades, de la vida en un camp de 
refugiats. El nucli de contingut es centra més en allò que es resol, des d’una perspectiva que 
reconeix la col·laboració com a imprescindible per a la vida humana i que planteja la reflexió i 
l’experiència del rebuig o la indiferència. Està estretament relacionat amb la quarta i cinquena 
part del conte.
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5. Els drets de les persones és el cinquè quadern d’activitats. Consta també de sis propostes i 
totes elles giren al voltant del nucli de contingut dels drets de les persones. Des dels Drets 
Humans, als Drets dels Infants o el Drets de les Persones Refugiades. S’acosta a les causes de 
l’exili, el refugi i l’asil, permet introduir els conceptes de protecció i acollida i conèixer l’ACNUR. 
És un nucli de contingut transversal a tots els nuclis anteriors i a totes les parts del conte.

6. Una, dues, tres... Acció!!! és l’últim dels quaderns d’activitats. Compta amb dotze propostes 
que estan orientades al compromís col·lectiu i a la visualització de la feina feta per l’escola, en 
relació amb la sensibilització i el coneixement dels fenòmens del refugi i l’asil. I n’hi ha de més 
o menys complexes i de més o menys ambicioses, motiu pel qual es poden adaptar a les 
diferents necessitats de les escoles. Està relacionat amb qualsevol dels altres quaderns 
d’activitats i és transversal al conte.

Cada quadern d’activitats inclou un índex de les activitats a la portada, una introducció amb els 
objectius comuns per a totes les activitats que desenvolupa, algunes orientacions generals i la 
relació del conjunt del contingut amb els conceptes del glossari. Després s’hi troben totes les 
activitats desenvolupades. Finalment, també s’hi ha inclòs un conjunt de taules que informen de la 
programació didáctica de cada quadern -les competències, objectius d’etapa, els elements 
transversals i les àrees de coneixement que intervenen segons els continguts, entre altra 
informació-, segons el que establix la LOE 02/2006 modificada per la LOMCE 08/2013, i concretat 
pel decret 108/2014 de consell, pel qual s’establix el Currículum bàsic de l’eduació primaria. Per 
altra banda, tots els quaderns estan il·lustrats amb fragments de les il·lustracions del conte.

LES ACTIVITATS.
S’ha dissenyat un conjunt de 42 activitats. Cadascuna té sentit per ella mateixa i, quan es 
recomana treballar-la amb alguna de les altres, s’indica explícitament. A banda de les 
recomanacions, s’ha fet una priorització de les activitats més rellevants de tota la proposta i s’ha 
ressaltat en fúcsia. Les de color rosa són les que suggerim treballar com a secundàries si no hi ha 
temps de fer-les totes. Però, lògicament, aquesta tria depèn dels interessos de cada centre. Per a 
facilitar la cerca de possibilitats s’ha establert uns possibles itineraris de treball que relacionen les 
diferents activitats. Aquests itineraris es mostren a la taula d’itineraris que s’inclou a continuació, 
però a la introducció de cada quadern d’activitats hi ha suggeriments i recomanacions per treballar 
les activitats respectives.

A banda d’això, per tal de trobar més facilitats a l’hora de implementar el recurs, al present 
quadern incloem un apartat en una proposta metodològica d’implementació del recurs, per als 
mestres, feta per professionals de l’educació de la Universitat de València. 

Pel que fa a les activitats dels quaderns 1 al 5, totes tenen la mateixa estructura i es componen de 
diversos apartats:

- QUÈ APRENEM? S’hi detalla els objectius d’aprenentatge de l’activitat.

- FEINA PRÈVIA. S’hi concreten les tasques que el professorat a de dur a terme abans d’iniciar la 
feina amb els nens i les nenes i s’hi inclouen algunes recomanacions.

- DESENVOLUPAMENT. És el plantejament del procés de treball pròpiament dit.

- TANQUEM. Es proposa una manera de concloure, d’acord amb el desenvolupament.

- TEMPS. S’hi indiquen, de manera orientativa, les sessions necessàries per dur a terme l’activitat.

- QUÈ NECESSITEM? Materials, espais, objectes, etc. que fan falta per desenvolupar 
adequadament el procés de treball.

- ALTRES POSSIBILITATS. S’hi enumeren algunes opcions diferents a la desenvolupada. En 
ocasions s’hi proposen adaptacions o s’orienta l’ús de recursos complementaris.
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 Les activitats del quadern 6. Una, dues, tres... Acció!!! No segueixen aquesta pauta. Són 
activitats de naturalesa molt diferent i cada una d’elles té la seua pròpia organització interna.

LA TAULA D’ITINERARIS.
Permet visualitzar, amb un cop d’ull, la relació entre les diferents activitats i, si no es disposa del 
temps necessari per desenvolupar-les totes, dibuixa alguns itineraris possibles. L’activitat 1.1. està 
necessàriament relacionada amb totes les altres perquè és la lectura del conte. Esperem que el 
desplegament de totes les possibilitats que ofereixen les activitats porte al professorat a trobar 
noves relacions entre elles que no s’han conegut encara.
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Activitats  
relacionades

Activitats  
rellevants

Activitats
secundàries

1.1. Hola, que sou aquí?  

1.2. Qui som  

1.3. Com som  

1.4. On vivim  

1.5. Com vivim  

1.6. Semblants i diferents  

2.1. Marxar, per què?  

2.2. Què pot passar? 

2.3. L’objecte triat  

2.4. Què deixem enrera? 

2.5. Les pors 

2.6. La màquina menja pors 

3.1. De què fugim?  

3.2. Amb qui fugim?  

3.3. Els trajectes. Per on fugir? 

3.4. Viure caminant 

3.5. Com ens sentim? 

3.6. Viure l’exili  

4.1. El refugi  

4.2. Viure en un camp refugiats  

4.3. Col·laborar i sobreviure 

4.4. Altres llocs on viure 

4.5. El rebuig, la indiferència 

4.6. Retornar 

5.1. Per què es fuig?  

5.2. Els Drets Humans 

5.3. Convenció de Ginebra de 1951

5.4. Els Drets dels Infants 

5.5. Protegir, acollir...  

5.6. L’ACNUR 

6.1. Fer peticions a... 

6.2. Col·leccionar i exposar-ho! 

6.3. Crear un blog, un grup de...

6.4. Organitzar una conferència

6.5. Fer una revista 

6.6. Tema del Dia del Llibre 

6.7. Fer titelles 

6.8. Fer teatre 

6.9. Crear un reportatge 

6.10. Participar programa ràdio 

6.11. Entrar en contacte  

6.12. Plantar un ametller
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Font: elaboració pròpia del grup de recerca MOSSA, departament d’Antropologia Social i Cultural, UAB.

TAULA D’ITINERARIS POSSIBLES ENTRE LES ACTIVITATS DEL RECULL EDUCATIU.
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PROPOSTA METODOLÒGICA PER AL/LA MESTRA/A D’EDUCACIÓ PRIMARIA DEL RECURS EDUCATIU “JO EM 
DIC BRISA, I TU?”.
L’bjectiu d’aquesta proposta és oferir una guia als mestres a l’hora de treballar el material “Jo em dic Brisa, I tu?” amb la 
finalitat de sensibilitzar sobre la realitat de les personas refugiades. 

Aquesta proposta ha sigut plantejada per Francisco González Sala i Julia Haba Osca, professionals de l’educació a la 
Univarsitat de València. Plantegen traballar el recurs fent servir una sèrie d’exercicis i sessions, tenint en compte les 
següents variables: 

a) El cicle educatiu

b) Les limitacions en relació amb el temps a l’hora de desenvolupar activitats paral·leles al currículum. 

c) Les dificultars de coordinar-se en altres aules del mateix cicle. 

Partint d’aquestes variables, es proposa un treball individualitzat principalment d’aula, una sessió més global que impleque 
a tot el alumnat i exercicis per involucrar a les families. Es proposa una metodología de treball per projectes. La duració del 
projecte pot ser variable, la proposta inicial és de 5 sessions de treball per a cada cicle d’uns 45 minuts aproximadament 
(cada guionet representa una activitat amb el grup): 

- Activar coneixements: VEIG, 
PENSE, EM PREGUNTE –respecte 
al desplaçament forçat–.
- Aproximació a l’esfera personal: 
Has estat en un refugi alguna 
vegada? 
- Visionat del conte en vídeo.
- Activitats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 
(pàgines 3 a 8 del conte).
- Fer una taula de diferències i 
similituds entre la Brisa i la Lluïsa a 
una cartolina i deixar-la a la classe.

- Activar coneixements: VEIG, 
PENSE, EM PREGUNTE –respecte 
al desplaçament forçat.
- Aproximació a l’esfera personal: Has 
estat en un refugi alguna vegada? 
- Visionat del conte en vídeo.
- Recollir característiques que 
defineixen a les dos famílies, per 
grups de treball (Activitats 1.2 a 1.6) i 
posar en comú (pàgines 3 a 8 del 
conte).
- Mural: similituds i diferències 
entre la família de la Lluisa i la de la 
Brisa (el mural es guarda).
- Reflexió final; idees i conclusions.

- Activar coneixements: heu 
escoltat parlar sobre els refugiats a 
la TV? 
- VEIG, PENSE, EM PREGUNTE 
–respecte al desplaçament forçat.
- Aproximació a l’esfera personal: 
Has estat en un refugi alguna 
vegada? 
- Visionat del conte en vídeo.
- Mural: Com és la vida de la Lluisa i 
la seua família avans de la guerra? I 
després? I la de la Brisa i la seua 
família?
- Reflexió final/quadre resum en 
conclusions.

Es treballen els continguts dels 
quaderns 2 i 3: 
- Lectura del conte (pàgines 9 a 16).
- Identificació: Per què Brisa té que 
abandonar la seua casa? 
- Què canvia desprès d’haver de 
marxar? Com es sent la Brisa? Què 
s’en porta? Què es deixa? Com serà 
el camí que ha de recórrer? (Es pot 
fer en una cartolina o guardar idees 
a una caixeta).
- Fer un dibuix (o còmic) lliure de 
com pensen que es sent la Brisa 
(cada u s’ho guarda a la carpeta).
- S’en porten un foli en blanc per a 
fer un altre dibuix en casa amb els 
pares (que també dibuixen) sobre 
com pensen que serà el camí de la 
Brisa des que marxa. 
- Cada xiquet o xiqueta escriu 
quines pors pensa que en té la Brisa 
en un paper i el guarda a una capsa.

Es treballen els continguts 2.1 a 2.6:
- Visionat o lectura del conte 
(pàgines 9 a 16).
- Identificació: Per què Brisa té que 
abandonar la seua casa? 
- Mural: què canvia en haver de 
marxar? Com es sent la Brisa? Què 
s’en porta? Què es deixa? Com serà 
el camí que té que recórrer?
- Reflexions i conclusions finals 
amb el grup-classe.
- “El camí de Brisa” fer un dibuix a 
casa, amb els pares sobre com és el 
trajecte de la Brisa i la seua familia.

- Visionar o lectura del conte 
(pàgines 17 a 32).
- Relacionar la rutina VEIG, PENSE, 
EM PREGUNTE de la primera sessió 
amb la situació de la Brisa i la seua 
família.
- Explicació a l’aula: què es un 
camp de refugiats, com s’organitza i 
de quines estructures disposa.
- Reflexió conjunta: Quines 
necessitats tenen les persones que 
arriben a un camp de refugiats en 
busca d’ajuda? Quines persones 
ajuden a cobrir eixes necessitats?
- Conclussions: fer veure als i les 
estudiants que sempre es pot fer 
alguna cosa per contribuir a canviar 
una situació injusta posant com 
exemple la labor de l’ACNUR i de la 
Lluïsa al conte. 
- Pregunta final: què podem fer 
nosaltres? Arreplegar 10 principis o 
accions que facilitarien l’acollida.
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- Visionat o lectura del conte 
(pàgines 17 a 20).
- Relacionar la rutina VEIG, PENSE, 
EM PREGUNTE de la primera sessió 
amb la situació de la Brisa.
- S’arrepleguen les idees sobre 
com és la vida en un camp de 
refugiats a una cartolina.
- Joc per racons: es construïx un 
camp de refugiats a classe (cada 
racó és una part del camp).
- Dibuix final on els xiquets i 
xiquetes han d’imaginar com és el 
camp on viu la Brisa.

- Visionat o lectura del conte 
(pàgines 17 a 20).
- Relacionar la rutina VEIG, PENSE, 
EM PREGUNTE de la primera sessió 
amb la situació de la Brisa.
- Com és camp de refugiats? 
Explicar a clase (estructura, 
organització…).
- Recollida d’idees: Quines 
necessitats tenen les persones a un 
camp de refugiats? Quines personas 
atenden als refugiats en un camp? 
Amb quins recursos i amb quins 
serveis ho fan?
- Creació en grups del que es 
pensa que és necessari en un camp 
de refugiats (amb plastilina) i 
posada en comú.

- Desplaçament forçat com a fet 
global: mapa dels continents –a un 
mapamundi es col·loca un gomet 
als països on existeix un camp de 
refugiats + el nombre de refugiats 
que hi viuen-. 
- Mural de 2 columnes: Drets 
Humans que ens criden la atenció 
vs. Drets dels Infants, pensem en la 
situación de la Brisa: Quins d’estos 
drets s’han vulnerat? 
- Reflexió final: treballem els 
conceptes: Acollida i països 
d’acollida. “Quina actitud hem de 
tindre cap als refugiats per a facilitar 
el procés d’acollida?”

Es treballen les activitats de la 4.1 a 
las 4.6. 
- Visionat o lectura del conte 
(pàgines 21 a 32).
- Identificació: Què fa la Lluïsa per 
ajudar a la Brisa? Què podríem fer 
nosaltres per ajudar a la Brisa? 
- Com es sent Brisa a la nova 
ciutat? Es compara amb el que es 
va escriure a la sessió 2 sobre les 
pors.
- Dibuix de la Brisa a la nova ciutat. 
- Es grapen tots els dibuixos i es 
forma un conte que hauran de 
contar a casa.

JOC SIMBÒLIC: recreació d’un camp de refugiats al centre: 1er i 2n cicle, representen les persones que, com la Brisa i la 
seua família, arriben al camp fugint d’una situación dolenta. 3er cicle, representen les persones que tracten d’ajudar i cobrir 
les necessitats dels que arriben. 

ACTIVITAT FINAL: Lectura d’un manifest en favor dels refugiats.

Es treballen els quaderns 4 i 5.
- Visionat o lectura del conte 
(pàgines 21 a 32).
- Identificació: Què fa la Lluïsa per 
ajudar a la Brisa? Què podríem fer 
nosaltres per ajudar a la Brisa? 
- Es realitza un mapa dels 
continents del món i es col·loca un 
gomet als països on existeix un 
camp de refugiats. Una vegada fet 
s’introduïx el concepte d’acollida, i 
país d’acollida.
- Mural: Com canvia la vida de Brisa 
de viure al camp de refugiats a 
arribar a València? Què podríem fer 
nosaltes per ajudar?

Preparem la sessió 5 (Roll Playing):
- S’organitza una sala, l’aula o el 
pati com si fora un camp de 
refugiats. Es fan racons on els 
refugiats que arriben rebran 
atenció. Es pot fer: 
1. Oficina de recepció 
2. Escola
3. Infermeria
4. Menjador
5. Ludoteca
Per preparar aquesta activitat: 
treball en equip, repartiment de 
tasques, organització de l’espai, 
coordinació…
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EL GLOSSARI.
S’ha pensat com a eina de suport per al professorat en la preparació de les activitats i per a la 
familiarització prèvia amb l’especificitat del refugi i l’asil. Forma part del quadern 0, d’eines per al 
professorat, i s’ha revisat sota l’orientació jurídica de l’ACNUR. Inclou 35 termes fonamentals que 
es relacionen amb els fenòmens del refugi, l’asil i els drets humans tot i que alguns poden ser més 
o menys tangencials segons les activitats que es treballen. Cada quadern d’activitats inclou una 
llista dels conceptes del glossari que hi estan relacionats.

ELS RECURSOS COMPLEMENTARIS.
S’ha optat per incloure un apartat específic, sense ànim d’exhaustivitat, per a totes aquelles 
referències que s’esmenten com a recomanacions o suggeriments en alguna de les activitats 
proposades en els quaderns d’activitats. Els recursos estan comentats per a orientar en el seu 
contingut i facilitar la selecció. Poden suposar un recolzament al treball del professorat, completar 
aspectes no resolts a les activitats o bé obrir noves possibilitats d’aprofundiment.

Formen part d’aquest quadern 0, d’eines per al professorat, i s’ha subdividit en quatre àmbits. Un 
primer àmbit en què s’inclouen recursos impresos, un segon en què es fa constar tots aquells 
recursos accessibles a través d’internet, un tercer àmbit en què es pot trobar referències diverses 
com ara pel·lícules, exposicions o museus i, finalment, un quart àmbit dedicat als ametllers.

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS AMB LA LLEI D’ORDENACIÓ EDUCATIVA 02/2006 (LOE), 
MODIFICADA PER LA LLEI PAR A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) 
08/2013.
El disseny del recurs educatiu ha estat orientat, des del seu origen, per la voluntat del Comitè 
Català de l’ACNUR que la sensibilització envers els fenòmens del refugi i l’asil amb infants 
d’educació primària quedés vinculada als continguts curriculars d’educació per a la ciutadania 
previstos a la Llei d’ordenació educativa (LOE) de 02/2006 modificada per la LOMCE 08/2013 
segons la qual l’educació per a la ciutadania ha de donar-se de forma transversal en tots el cursos 
de l’educació formal, en base a açó s’estructura aquest recurs i es presenta com a eina per a 
treballar els valors de l’educació per a la ciutadania establerts a la llei no com a part d’una 
asignatura sinó com a element de transversalitat.

En aquest sentit, s’ha tingut en compte que el Decret 108/2014 modificat pel Decret 88/2017, de 4 de 
juliol, del consell, estableix el tractament de l’educació per a la ciutadania i els drets humans de 
manera transversal al llarg de tots els cursos de primaria,i proposa la implantació de l’assignatura de 
Valors Socials i Cívics com una optativa alternativa a la religió disponible per a tots els cursos. No 
s’ha formulat, per tant, una proposta que puga servir de llibre de text, sinó que el recurs educatiu “Jo 
em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària” respon en el seu conjunt a un 
plantejament transversal dels continguts específics de l’àrea d’educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania que es proposa al llarg de tot el currículum i en especial a l’àrea de Valors 
Socials i cívics. Tot i que el recurs no exhaureix els continguts d’aquesta àrea, tractats segons la Llei, 
sí que permet un treball aprofundint en alguns d’ells. “Ajuda a desenvolupar la consciència i el 
sentiment d’igualtat, el respecte de les diferències culturals, de les injustícies i dels drets humans”6.

Al mateix temps, és una proposta que permet treballar totes les altres àrees de coneixement i, per 
tant, podria plantejar-se com a projecte interdisciplinar. Amb aquesta finalitat, caldria considerar 
els itineraris d’activitats proposats a la taula d’itineraris, ja que cal fer una adequació als temps 
reals de què es dispose7.

6. Valoració del centre experimental CEIP Prat de la Manta, 1/12/09.
7. Aquesta és una consideració aportada pel grup de tutors i tutores de 5è de primària del curs 2008/2009 
del Col·legi Maristes de Sants, un dels quatre centres experimentals.
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S’ha especificat de manera explícita la relació que hi ha entre cada una de les activitats del recurs i el 
conjunt del currículum de l’educació primària. El professorat trobarà la informació en diferents formats:

- Les competències bàsiques que es treballen en el conjunt del recurs.

- Els objectius generals d’etapa de l’educació primària, que tracta cada activitat.

- Les competències bàsiques de l’educació que es treballe a cada activitat.

- Els elements transversals de l’educació que es treballen a cada activitat.

- Continguts per àrea de coneixement que es treballen amb cada activitat en tots els cicles.

- Els criteris d’avaluació per àrea de coneixement i per als tres cicles, segons cada activitat.

Tota la informació està disponible en el CD del recurs educatiu, les taules permeten visualitzar amb 
un cop d’ull el que sí es treballa, el que no i el que es treballa segons el tractament que es faça, de 
manera transversal o parcial.

A cada un dels sis quaderns d’activitats el professorat trobarà impreses unes taules que informen 
dels continguts de les àrees de valors socials i cívics, de llengües, de coneixement del medi 
natural, social i cultural, d’educació artística, d’educació física i de matemàtiques que treballa cada 
activitat de cada quadern. I finalment, en el quadern d’eines per al professorat, s’hi poden trobar 
dues taules. Una primera taula que informa dels objectius generals de l’etapa d’educació primària 
i una segona taula que informa de les competències bàsiques i els elements transversals que es 
traballen a cada nucli.

TAULA DELS OBJECTIUS D’ETAPA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA QUE ES TREBALLEN AMB 
LES ACTIVITATS DEL RECURS. 

OBJECTIUS D’ETAPA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Font: Elaboració pròpia a partir dels quaderns del recurs educatiu i el RD 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum 
bàsic de l’educació primària.
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LA RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA LLEI EDUCATIVA I LES 
ACTIVITATS DEL RECURS.
El recurs educatiu permet treballar la majoria dels objectius específics, com ja s’ha comentat, però 
també respon a bona part dels objectius generals de l’educació primària. La taula següent permet 
visualitzar-ho ràpidament.

El Decret 108/2014 s’estableix amb la finalitat central d’aconseguir fer posible que tot l’alumnat 
adquirisca les competències bàsiques i els objectius corresponents al finalitzar l’etapa, tot tenint 
en compte que cadascuna de les àrees contribuïx al desenvolupament de diferents 
competències8. Les competències bàsiques que s’estableixen per a l’educació primària són set i 
les possibilitats que el recurs ofereix per al seu assoliment per part dels infants que el treballen i 
l’aprofundeixen es resumeixen en els següents termes:

· Competències comunicatives.

- Lingüística: es treballa a totes les activitats.

- Consciència i expressions culturals: també es treballa a totes les activitats, des de 
l’acostament a altres maneres de fer, pensar i viure, que es tracta en profunditat, fins a les 
creacions artístiques que es proposen en algunes de les activitats.

· Competències metodològiques.

- Competència digital: a totes les activitats es treballa amb informació de primera mà, 
obtinguda o bé directament o bé a través d’altres mitjans per després elaborar-la de maneres 
diverses.

- Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciencia i tecnologia: a les activitats en 
què es tracta es fa a partir de dades més o menys simples, segons el cicle de què es tracte.

- D’aprendre a aprendre: totes les activitats s’orienten en aquest sentit.

· Competències personals.

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: es troba a totes les activitats tot i que de manera 
transversal i menys explícita perquè forma part d’una manera d’entendre els processos 
d’aprenentatge que s’ha donat per suposada.

· Competències per habitar i conviure al món.

- Es treballa en tot el recurs.

- Social i ciutadana: especialment present a tot el que es proposa.

Les competències bàsiques suposen el punt de partida de tota la composició curricular de la 
Educació Primària, es per això que s’han d’abordar des de les diferents àrees de coneixement, 
tenint en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques. Tenint en 
compte la importància de les competències en el currículum s’ha tractat d’aproximar el recurs al 
treball d’aquestes de manera transversal.

8. Art. 3 del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell. Pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació 
general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
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TAULA DE RELACIÓ ENTRE LES ACTIVITATS I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Font: Elaboració pròpia a partir dels quaderns d'activitats "Jo em dic Brisa, i tu?" i les Competències Bàsiques establertes a la Llei 
Orgànica 02/2006 de 3 de maig, d'Educació modificada per la Llei Orgànica 08/2013, de 9 de setembre, per a la Millora de la Qualitat 
Educativa.
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LA RELACIÓ DEL RECURS AMB L’ÀREA DE VALORS SOCIALS I CÍVICS.
El Decret 108/2014, de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum i desplega l’ordenació 
general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, estableix la importància “d’ ‘aconseguir 
una societat més justa, igualitària i inclusiva, és a dir més lliure, on les relacions interpersonals 
impulsen una convivència basada en el respecte i l’acceptació de la diferència i la diversitat de les 
persones.” És important per tal d’aconseguir els objectius d’aquesta àrea que s’oriente l’educació 
cap a l’aprenentatge sobre el món complex, canviant i ple d’incertesa. Per a fomentar-ho el 
present recurs educatiu proposa accions que impliquen responsabilitat i compromís envers una 
major participación, democràcia i justícia. Donant a conéixer una realitat complexa com ara la del 
desplaçament forçat, de la qual cal tindre conciència si volem fomentar l’Educació al 
Desenvolupament personal i la ciutadania.

La concreció d’aquests aprenentatges es relaciona amb els objectius generals que cal desenvolupar 
al llarg dels tres cicles i des de totes les àrees i, de l’altra, amb els continguts específics a 
desenvolupar en l’àrea de Valors Socials i Cívics. A més a més, com que hi es espresenta com una 
optativa en la Comunitat Valenciana (a escollir entre Valors Socials i Cívics i Religió), l’absència d’una 
asignatura obligatória per a l’Educació Primària que fomente els drets humans fa que tinga vital 
importància la incorporació de recursos com el de Brisa als Projectes Educatius de Centre. On els 
Drets Humans i els Valors socials i cívics es fomenten directament i rotundament.

Per això, pensem que el recurs que teniu a les mans pot ser una eina per endinsar-se en aquestes 
dimensions de la formació dels nens i nenes d’entre 6 i 12 anys que, com planteja el Decret 108/2014 
establix la necessitat d’incorporar els elements que fomenten la societat democràtica, la justícia, la 
tolerància i la pau de forma transversal en tots els cursos de l’Educació Primària. Les activitats que es 
proposen, permeten en tots els casos, aproximacions interdisciplinars que es posen en relació amb 
el context del centre educatiu i, en moltes ocasions també amb el barri o la localitat que l’acull.

Per altra banda, l’educació en valors socials i cívics, plantejada de manera responsable i 
compromesa amb la realitat, no s’ha de limitar a “romandre tancada en el seu món, sinó que s’ha 
de projectar cap a àmbits de ciutadania i realitats progressivament més globals, a partir 
d’experiències de participació significatives i properes, de manera que aquesta nova perspectiva 
d’entendre el món acabe incidint en la realitat i contribuïsca a canviar percepcions, actituds i 
perjudicis”9. És exactament des del concret de la vida quotidiana, des del coneixement i 
l’experiència de cada un dels nens i nenes de les aules, com es proposa treballar. Tal i com 
expressava un dels centres experimentals: “El recurs permet treballar l’educació per a la 
ciutadania perquè es relaciona amb la vida”10. A continuació una Taula concreta quins són els 
objectius generals de l’Àrea Valors Socials i Cívics que es poden treballar amb el recurs educatiu. 

Objectius generals Valors Socials i Cívics (Decret 108/2014)
1. Aconseguir una societat més justa, igualitària i inclusiva, més lliure, on les relacions 

interpersonals impulsen una convivència basada en el respecte i l’acceptació de la diferència i 
la diversitat. 

2. Participar plenament en una societat tolerant, solidària, responsable, dialogant, democràtica i 
garant dels drets de tots i totes.

3. Cooperació i respecte com a aprenentatges prioritaris.

4. Construir un autoconcepte i una autoestima adequats que ajude a comprendre les emocions i 
sentiments propis i els dels altres. 

5. Expressar emocions, sentiments i pensaments de manera constructiva.

9. Íbidem.
10. Consideració del CEIP Escola del Mar.
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Al mateix temps, el recurs permet traballar Elements Transversals (ET) establerts al RD 126/2014 
que fomenten la construcción d’una ciutadania compromesa en el món que els envolta. Al final de 
cada nucli, es pot trobar una taula en els ET que s’han treballat a les activitats. 

CRITERIS DE TREBALL A LES AULES.
S’ha elaborat un recurs educatiu amb la intenció d’afavorir al màxim l’autonomia del professorat 
en la seua aplicació, però que plantege també la interdependència necessària entre les persones 
i les accions dels centres escolars. Aquesta segona dimensió és, a parer nostre, molt important 
perquè és la que pot garantir que el treball sobre les persones refugiades no siga puntual i 
excepcional sinó que, a poc a poc, puga formar part del projecte educatiu de centre, al marge que 
es dispose de materials específics o s’impulse i es participe de campanyes concretes, i encara que 
això puga significar que, a mig termini, la nostra feina siga prescindible.

Ens sembla important ressaltar els següents criteris en relació amb el procés amb els infants:

- Ha de ser possible el respecte de totes les opinions, per més diferents que siguen.

- És convenient demanar l’explicació d’una opinió, el perquè es pensa d’aquella manera un fet o 
situació.

- En segons quines activitats pot ser necessari garantir l’anonimat de les aportacions, tant dels 
infants i de les famílies com del professorat. Garantir l’anonimat implica una major possibilitat 
d’expressar el que es pensa. Es pot garantir de maneres molt senzilles: instal·lant una bústia en 
la qual es puga introduir les opinions o comentaris escrits en ordinador –per no reconèixer la 
lletra-.

- Quan es fa referència a “treball en grups reduïts” poden ser grups tant de tres com de cinc 
infants, però recomanem seguir les pautes habituals de treball del centre en aquest sentit, tant 
en el nombre de persones del grup com en la seua composició interna –sexe, edat, origen o 
altres classificacions de què el centre dispose-.

Pel que fa al procés en relació amb el professorat, recomanem:

- Familiarització prèvia amb les activitats per a decidir què treballar d’acord amb els interessos 
del mateix professorat, l’edat i els interessos dels nens i les nenes amb qui es treballarà i els 
temps disponibles.

- Es facen les activitats que es facen, siguen del quadern d’activitats que siguen i amb 
independència del nombre total que es vulga fer, és imprescindible que el professorat llegisca 
sencer el conte “L’ametller no va poder fugir”, visualitze el vídeo del conte i consulte la 
introducció de cada quadern i el glossari de termes relacionats.

- Aclariments de dubtes a partir del glossari o d’altres recursos complementaris.

- Disseny orientatiu de l’inici i el final de la feina a fer, així com dels vincles amb les famílies, la 
resta del centre i els compromisos d’acció.

- Començar la feina amb els nens i les nenes amb l’arribada de la motxilla del recurs.
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Suggerim que es treballen:

- un quadern d’activitats en el seu conjunt,

- o bé un conjunt d’activitats relacionades encara que no siguen del mateix quadern (es poden 
seguir les propostes d’itineraris),

- i una de les activitats del quadern Una, dues, tres... Acció!!!

Finalment, recomanem vetllar per:

- dur a terme alguna acció compartida entre aules, amb tota l’escola o amb les famílies.

- realitzar alguna activitat d’avaluació i síntesi sobre el fenomen del refugi i l’asil.

- realitzar alguna activitat per a prendre consciència de la feina feta.

- donar a conèixer el que s’ha fet a les famílies, al barri, al municipi o a altres instàncies.

- participar amb algun comentari en el Llibre Brisa de què disposa la Delegació Valenciana del 
Comitè Espanyol de l’ACNUR.

L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES.
El professorat disposa de la informació per dur a terme la valoració dels aprenentatges que els 
infants hagen assolit. D’una banda, a la descripció de les activitats, tant a la introducció de cada 
quadern d’activitats com a l’inici de cada activitat concreta, s’especifiquen els objectius a assolir. 
De l’altra, en la vinculació d’aquestes activitats amb els continguts curriculars de l’educació 
primària, que s’especifiquen a totes les taules dels quaderns.

Recomanem utilitzar els mecanismes habituals establerts per cada centre per dur a terme un 
procés avaluador sistematitzat, però també considerem interessant donar veu als nens i les nenes 
o a les famílies, si és el cas, perquè facen aportacions més personalitzades, de contrast amb el que 
sabien abans de fer les activitats i el que creuen que saben ara. Seguint els criteris de fons del 
recurs educatiu, proposem tenir especialment en compte:

- si s’han produït “sorpreses” en algun sentit, aspectes que no s’esperaven o s’esperaven i no 
s’han trobat,

- si s’han produït “canvis en les idees prèvies” respecte del fenomen del refugi, de tot allò relatiu 
a la vida als camps de refugiats o en qualsevol altre aspecte del conjunt de continguts del 
recurs.

Si es valora per part del professorat o del centre la conveniència de fer constar aquestes 
“sorpreses” o “canvis d’idees” al Llibre Brisa de què disposa el Comitè d’ACNUR-Comunitat 
Valenciana, s’hauria de contactar prèviament amb l’oficina a través del correu electrònic i mirar les 
possibilitats de fer arribar les aportacions de l’experiència viscuda.

Seria important fer-hi constar el nombre de nens i el nombre de nenes participants, l’edat i el curs 
de primària, el curs escolar en què s’ha treballat, el temps total que s’hi ha dedicat, el centre i la 
localitat, el professorat responsable i les activitats que s’han tractat. Menció especial requeriria si 
s’ha fet partícips les famílies o s’ha implicat a altres instàncies del centre escolar o de la localitat.

L’AVALUACIÓ DEL RECURS EDUCATIU.
És especialment valuós per a la Delegació Valenciana del Comitè Espanyol de l’ACNUR conèixer la 
valoració del recurs educatiu Jo em dic Brisa, i tu? Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació 
primària que fa el professorat dels centres que l’hagen aplicat. En aquest sentit els emplacem a fer 
constar la valoració en el formulari que es trobarà junt als materials del recurs educatiu o bé a 
l’enllaç www.un-i-mon.org de l’ACNUR amb aquesta finalitat.
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Els recursos complementaris que s’inclouen en aquest quadern, Eines per al professorat, estan 
pensats per a aprofundir certs aspectes tractats a les activitats, per a acompanyar i donar suport 
als docents, però també per a estimular noves possibilitats de treball a les aules, segons cada 
realitat educativa en què es vulga dur a terme processos de sensibilització dels nens i les nenes. 
No s’hi inclouen els recursos esmentats en la descripció de les diferents activitats dels quaderns, 
encara que potser algun d’ells hi aparega. Són, per tant, recursos que han de ser examinats i 
valorats pel professorat abans de fer-ne cap aplicació o ús amb els infants a les aules.

Els recursos complementaris estan organitzats segons el tipus de suport de cada recurs. En primer 
terme els recursos impresos: contes, llibres, documents, unitats didàctiques, catàlegs, etc. 
Després tots aquells recursos que es troben a través d’internet: pàgines web de diferents tipus, 
jocs, propostes didàctiques o publicacions diverses en línia, etc. Un tercer àmbit inclou altres 
recursos complementaris com poden ser experiències educatives dutes a terme per centres 
educatius que no s’han publicat ni en paper ni en línia, pel·lícules o DVD, exposicions, museus, etc. 
Per acabar, s’ha incorporat un àmbit sobre l’ametller que es refereix a informacions sobre l’origen, 
la cura, el creixement, les característiques, les utilitats, etc., d’aquest arbre; també s’hi poden 
trobar algunes referències a les flors d’ametller i als seus fruits, les ametlles, i s’hi han inclòs frases 
fetes, una llegenda en dues versions i alguns poemes.

RECURSOS IMPRESOS.
- Derechos humanos: preguntas y respuestas. Llibre de divulgació editat per la UNESCO i 

Bakeaz. Inclou tots els drets humans i de manera senzilla formula preguntes i orienta les 
respostes. Pot ser força útil per treballar-lo al centre, tant a nivell de professorat com de 
l’alumnat més gran o amb les famílies (Quadern d’activitats 5).

- Demandeurs d’Asile. Entre rêve et oubli. (2003) Editat per Somogy éditions d’arts, Sonacotra i 
Unicef France, Paris. Llibre profusament il·lustrat amb fotografies en blanc i negre de Benoit 
Schae�er i prefaci de Boris Cyrulnik. Algunes d’aquestes fotografies, sempre a criteri del 
professorat, poden servir per reflexionar sobre els infants en situació d’asil amb els nens i les 
nenes més grans de l’escola.

- Elmer, l’elefant. David McKee (2006) L’Elmer Ed. Beascoa, Barcelona. Hi ha molts contes sobre 
l’Elmer de temàtiques diverses, també editats per Barcanova. És un conte molt utilitzat per 
treballar a les aules temes de respecte per les diferències, aproximació a les semblances entre 
éssers diferents i convivència. Està traduït a moltes llengües i s’ha treballat en particular des de 
propostes d’educació intercultural (Quaderns d’activitats 1 i 2).

- Les Dones del 36. Guia de Materials Didàctics. Institut d’Educació (1999) Ajuntament de 
Barcelona, Col·lecció Materials. Barcelona. Materials educatius per a secundària obligatòria, 
batxillerats i formació de persones adultes. Pot ser útil no tant pels continguts concrets, pensats 
per a joves, sinó per les imatges, els testimonis i els suggeriments d’activitats conjuntes i 
complementàries ja que fa referència a les nenes que van viure la Guerra Civil espanyola 
(Quaderns d’activitats 2, 3, 4 i 5).

RECURSOS COMPLEMENTARIS.
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- Lluny del meu país. Pascale Francotte (2008). La Galera, Barcelona. Conte que relata, a través 
de la veu d’una nena, l’experiència d’una família que viu en un lloc on ha esclatat una guerra. 
Pot permetre treballar, complementàriament, què li passa a les persones que es queden o a les 
que marxen. El conte acaba amb l’exili familiar i el retrobament amb el pare. Mostra, per tant, 
una realitat diferent a la dels camps de refugiats (Quaderns d’activitats 2, 3 i 5).

- Publicacions de petit format de l’ACNUR sobre els desplaçats interns, els refugiats i la 
Convenció de Ginebra. Molt útils per a la definició de conceptes i per a dimensionar el fenomen 
a escala internacional amb dades actualitzades. Es poden descarregar de la web 
http://www.eacnur. org/05_02.cfm?idSeccioMenu=6. Es trobaran disponibles: La protección a 
refugiados y el papel del ACNUR, la Convención de Ginegra de 1951 i ¿Quién protege a los 
desplazados internos? (Quaderns d’activitats 3, 4 i 5).

- Quan viatjar no és un plaer. Proposta educativa de molt d’interès, pensada per a l’educació 
secundària que pot permetre establir alguns vincles amb l’educació primària i ofereix idees per a 
aprofundir el tema que es desenvolupa en el recurs educatiu. És una publicació de PAU Edicions i 
UNESCO. Pot sol·licitar-se gratuïtament a UNESCO Catalunya (Quaderns d’activitats 2, 3, 4, 5 i 6).

- Un día tuvimos que huir. Sybella Wilkes (1999 [1994]) Comité Español de ACNUR, Madrid. 
Conte que narra la història de diferents infants refugiats. El conte inclou dibuixos dels mateixos 
nens i nenes, mapes dels seus trajectes, fotografies i reflexions escrites. També alguna 
proposta per treballar en escoles. (Quaderns d’activitats 2, 3, 4 i 5). Disponible en castellà.

RECURSOS A INTERNET.
- http://www.coneixelsteusdrets.cat Coneix els teus drets (2009) és un recurs creat pel Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) amb motiu del 20è aniversari de la 
Convenció dels Drets de l’Infant de 1989. És força interessant el tractament del contingut ja que 
combina personatges coneguts dels mitjans de comunicació amb la interpretació de nens, 
nenes i joves per cada un dels Drets de l’Infant. També disponible en DVD editat per Duna i Grup 
Santapau Media (Quadern d’activitats 5).

- www.eacnur.org, a la pàgina web del Comité Español de ACNUR hi ha un enllaç sobre exiliats 
il·lustres, entre d’altres moltíssimes informacions que poden ser de gran servei. En aquest 
enllaç hi trobareu casos de persones famoses i importants, conegudes a tot el món, que van ser 
perseguides i van haver d’exiliar-se. Incloure una reflexió sobre la vida malgrat l’exili pot ser 
possible a través tant dels testimonis de familiars o amics com des del de persones il·lustres. 
També pot permetre conéixer qui són i què fan els ambaixadors de l’ACNUR –com Jesús 
Vázquez o Angelina Jolie– (Quaderns d’activitat 3, 4, 5 i 6).

- No sólo números. (2009) Proposta educativa per educació secundària (12-18 anys) que ha creat 
l’ACNUR amb l’OIM (Organització Internacional per a les Migracions). Enllaç al web del Comité 
Español de ACNUR http://www.eacnur.org/media/docs/finalNJN-03-02-09-ES.pdf. Permet 
ampliar alguns conceptes, com tràfic de persones, i proposa activitats interessants que els centres 
educatius amb continuïtat a secundària poden tenir en compte. Disposa de diversos audiovisuals 
de gran interès, fins i tot per al professorat, amb independència que es treballe a l’aula, per 
conèixer millor les característiques del refugi, la immigració i l’asil (Quaderns d’activitat 3, 4, 5).

- Lalia. DVD dirigit per Sílvia Munt (1999) sobre els refugiats saharauis. Laila és una nena que no 
coneix el mar i l’imagina a través de les narracions de la seua mare. L’únic horitzó semblant que 
ella coneix és la sorra del desert. Es pot visualitzar la primera part, d’uns 6 minuts de durada, a 
l’enllaç http://www.youtube.com/watch?v=gIF43fEV-XQ&NR=1 i la segona part, d’uns 7 minuts, a 
http://www.youtube.com/watch?v=3Xho5hstj0A&feature=related (Quaderns d’activitat 1 i 4).

- “¿Refugiado o inmigrante? Por qué importa la diferencia”. A REFUGIADOS, núm. 136 de l’any 
2007, que tracta monogràficament el tema de les diferències entre una realitat i l’altra. Es pot 
trobar a la web del Comité Español de ACNUR, www.eacnur.org.
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- http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0277.pdf. Enllaç on es poden trobar les preguntes més 
freqüents sobre la Convenció dels Refugiats, de la Biblioteca de l’ACNUR. És un model de 
preguntes i respostes que pot fer-se servir de suport per a treballar el tema, o bé perquè els 
nens i nenes miren de resoldre l’exercici, ja siga formulant preguntes o cercant-ne les respostes 
(Quadern d’activitats 5).

- La situació dels infants en relació amb els conflictes armats pot ser un tema a tractar amb els 
nens i nenes de cicle superior si es fes l’opció de treballar l’activitat 5.4 “Els Drets dels Infants”. 
Es pot consultar la pàgina http://www.un.org/children/conflict/spanish/index.html que ofereix 
informació de l’Oficina del Representant Especial del Secretariat General per aquesta qüestió 
(Quadern d’activitats 5).

- http://www.bcn.cat/infancia/catala/drets_arbre.html. Aquest enllaç és la web dels Drets de la 
Infància de l’Ajuntament de Barcelona. Es pot consultar l’Arbre dels Drets, o la Història dels 
Drets, http://www.bcn.cat/infancia/catala/arbre_drets/drets_humans_historia.html, també es 
pot consultar http://www.bcn.cat/infancia/catala/ruta_activitats.html, “La ruta dels Drets de la 
Infància”. Ben interessant i amb elements que poden facilitar la feina (Quadern d’activitats 5).

- http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/convenciodretsinfantscatala.436.pdf. Web de l’Ajuntament 
de Barcelona, Drets Civils, que inclou una versió adaptada per a infants de la Convenció dels 
Drets dels Infants: “Convenció dels Drets dels Infants de Lectura Fàcil”. Es pot obtenir en pdf. 
També s’hi troba bibliografia: http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/bibliografia.829.pdf. (Quadern 
d’activitats 5)

- http://www.dretsinfant.cat/. Proposta de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Catalana de 
l’Esplai sobre els Drets dels Infants. Hi presenten un conjunt d’activitats interactives, molt 
completes i suggeridores, que poden utilitzar-se directament per a treballar aquest tema 
(Quadern d’activitats 5).

- http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf. Accés des del web internacional d’ACNUR al text 
complet de la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats.

- www.eacnur.contravientoymarea.org. Hi ha enllaços molt valuosos que tenen a veure amb el 
criteri de creació d’elements de semblança entre infants i joves refugiats que viuen situacions 
vitals molt diferents. Visitar especialment l’enllaç a “Jóvenes refugiados protagonistas”, amb 
subapartats com “Mi historia”, “El día a día” o “Datos y cifras” (Quadern d’activitats 1, 3, 4 i 5).

- Dossier UNHCR. (2007-08) La protección de los refugiados y el papel del ACNUR. A: 
www.eacnur.org, especialment adequat per l’activitat 5.6 “L’ACNUR” per a conèixer la tasca que 
l’ACNUR du a terme (Quadern d’activitats 5).

- En relació amb l’elaboració de pilotes amb material de rebuig, com bosses de plàstic, poden 
consultar-se els enllaços següents:

 http://www.youtube.com/watch?v=d0GQZF1O4tM&feature=related
 http://www.youtube.com/watch?v=3ujS9i3U7fs (Quadern d’activitats 4).

- Per a conèixer la vida als camps de refugiats a través de testimonis d’infants i joves amb els 
quals s’està treballant des de diferents programes d’orientació esportiva i educativa, per a 
millorar la seua experiència vital, promoure estímuls compartits i pal·liar els efectes de 
situacions de violència que han viscut, es poden consultar els següents enllaços:

 http://www.youtube.com/watch?v=fD_jrCRzubk
 http://www.youtube.com/watch?v=I6hkmkyfuZY
 http://www.youtube.com/watch?v=8Sp_I8K21rE
 http://www.youtube.com/watch?v=W1Z4ud2Ya3k
 http://www.youtube.com/watch?v=-HTHVhbFufg
 http://www.youtube.com/watch?v=CutjPx_Er6M
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ALTRES RECURSOS.
· Refugiats Vides en trànsit. Exposició que pretén mostrar la realitat en què viuen milers de 

persones als camps de refugiats de Kizibay Gihembe, a Rwanda, a través del reportatge 
fotogràfic de Sergi Càmara i el documental de Marc Beneria. Recomanada per a cicles mitjà i 
superior d’educació primària i secundària obligatòria. Produïda pel Programa de Cooperació 
Internacional de l’Obra Social “La Caixa”. (Quaderns d’activitat 3, 4 i 5).

· Invisibles. (2007) Pinguis films i Reposado, Madrid. DVD produït per Javier Bardem que compta 
amb cinc films documentals dirigits per Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, 
Fernando León de Aranoa i Wim Wenders, relacionats amb situacions d’injustícia social en el 
qual actua Metges sense Fronteres. Un dels reportatges, La voz de las piedras, de Javier 
Corcuera, explica el cas d’un grup de persones colombianes desplaçades que duen a terme un 
trànsit gradual de retorn al seu poble i que comparteixen el dolor per la pèrdua de les persones 
estimades trobant-se, entonant alguna cançó, escoltant el silenci i el record dels seus, 
simbolitzat-los amb pedres pintades amb els seus noms. (Quaderns d’activitat 3, 4 i 5).

· L’ametller no va poder fugir. Versió reduïda del conte11. S’inclou aquí una versió reduïda del 
conte, tal com s’explica a l’apartat de “Criteris i recursos” d’aquest mateix quadern.

La Lluïsa viu en un pis d’una gran ciutat, el seu balcó dóna a la plaça del barri.

A la Lluïsa li agrada molt fer punt de creu i després de sopar, al sofà, cus una mica. Ara està 
brodant un ós polar amb una T per al seu germà petit que farà set anys.

La Brisa, els seus germans, la mare i l’àvia, viuen a una casa d’un poble al mig del camp. 
La casa té un jardí. El que més li agrada és la cuina, i a la seua germana menuda, la Menta, 
li agrada l’ametller del jardí: el va plantar la seua àvia quan ella va néixer i ja tenen sis 
anys. Com li agrada abraçar-lo cada dia!

A la ciutat de la Lluïsa i al poble de la Brisa hi ha d’altres nens i nenes que com elles també 
van a l’escola.

A la ciutat costa més trobar un lloc per jugar, sort tenen de la plaça. La Brisa i la colla ho 
tenen millor, poden jugar per tots els carrers del poble.

La vida de les dues, tot i viure a diferents parts del món, és força semblant. Les dues tenen 
onze anys, viuen amb la mare i els germans i tenen al pare lluny, encara que per motius 
diferents.

Però... un dia al poble de la Brisa tot ha començat a cremar. La guerra ha esclatat i la por 
s’ha apoderat de tot i de tothom.

La Brisa i la seua família han hagut de fugir. Han hagut d’eixir corrents i no han pogut 
agafar gairebé res. La Brisa ha agafat el seu mocador taronja, uns llapis de colors i una 
llibreta. En Lleó, la seua gorra vermella, últim regal del pare abans de marxar, i la Menta, 
com que no es pot endur l’ametller, s’enduu unes flors i unes ametlles a la butxaca.

Passen molts dies caminant. El pare ja havia fugit feia temps a un altre país. Es cansen molt 
i tot els fa mal. Tenen molta gana. Van amb gent que no coneixen. Molts ploren i estan molt 
espantats. Cerquen un lloc on els puguen ajudar.

Mentre la Brisa i els seus viuen aquesta terrible situació, la Lluïsa i la mare preparen 
l’aniversari del Tim. El pare arribarà d’allà on està treballant i vindran tots els seus amics. 
La Lluïsa ja li ha acabat el quadre.

11. Adaptació del conte original, realitzada per Flor i Cristina, tutores de 1r i 2n de primària del curs 
2008/2009 del CEIP Escola del Mar de Barcelona.
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Al vespre quan el Tim ja dorm, la Lluïsa i la mare veuen un reportatge d’un lloc del món on 
hi ha una guerra i la gent ha hagut de fugir.

La Lluïsa amb el cor encongit veu entre la gent una família que podria ser la seua. No els 
entén, parlen diferent, però la impressiona la nena amb el mocador taronja i pensa “Com 
es deu sentir!”.

El reporter explica que la Brisa ha hagut de fugir del seu país perquè hi ha esclatat la guerra 
després d’anys d’odis i persecucions.

La Brisa explica que els avions van llençar bombes sobre les cases i que van haver de fugir 
molt de temps fins arribar al camp de refugiats de l’ACNUR on viuen ara. El Lleó i la Menta 
també són allà. Hi ha uns nens jugant amb una pilota feta per ells mateixos.

La Menta llança un petó i s’asseu amb la Brisa a esperar que siga l’hora d’anar a l’escola 
del camp de refugiats. Troba a faltar el seu ametller florit!

La Brisa explica que no passen gana, però que sempre mengen el mateix i que hi ha molt 
poca aigua.

La Lluïsa plora i vol fer quelcom per ajudar-los. Se sent enfadada! La mare ho ha gravat tot 
i diu que ja pensaran què poden fer.

Al llit la Lluïsa va pensar molt en aquells nens i en l’ACNUR, que construeix camps de 
refugiats per ajudar la gent que ha de fugir de la seua casa i del seu país.

Al matí va portar el DVD a l’escola i parlant amb la mestra van decidir fer una assemblea 
per veure’l i explicar el cas de la Brisa i els seus germans que, com milions d’infants d’arreu 
del món, han de fugir per culpa de les guerres i les persecucions. Els va dir que la Brisa ja 
no fugia, que vivia en un camp de refugiats, en una tenda de campanya, i que allà podien 
anar a l’escola, encara que no tenien gaires comoditats.

Van decidir escriure una carta a les autoritats i polítics en què demanaven que feren el 
possible per impedir que tornessin a passar aquestes coses.

Mentrestant, al camp la Brisa i la seua mare llegeixen una carta del pare en la qual els 
explica que ha aconseguit els documents necessaris perquè puguen reunir-se amb ell al 
país on està. Allà no hi ha guerra i la gent no és perseguida. Tots estan molt contents, però 
a la vegada senten por... No saben com serà aquell país.

L’ACNUR els ajuda a organitzar-ho tot i fan una gran festa de comiat.

Mentrestant el Tim celebra el seu aniversari i demana un desig: “ M’agradaria conèixer a 
aquella nena de la TV.”

I…després d’un llarg viatge la Brisa i la seua família poden retrobar-se feliçment amb el 
pare!

Un temps després a l’escola de la Lluïsa comencen uns nens nous, estrangers, i es 
reuneixen tots per donar-los la benvinguda.

La Lluïsa i el Tim no s’ho poden creure: són la Brisa, en Lleó i la Menta! La Brisa i la Lluïsa 
van a la mateixa classe i es fan molt amigues.

La Menta ha descobert la plaça de la ciutat i l’ametller que hi ha allà. Decideix plantar les 
seues ametlles al costat perquè hi cresca un ametller nou, parent d’aquell que no va poder 
fugir amb ella.

Ara la Menta cada vesprada té una doble feina, regar i acaronar la terra on ha plantat el 
seu ametller i després abraçar el tronc del seu nou amic, l’ametller de la plaça, un preciós 
ametller florit.
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- El rescate de Babà. Obra de titelles especialment dirigida a infants de 8 a 11 anys, perquè 
puguen conèixer millor el que significa ser un refugiat i les dificultats que aquestes persones 
tenen per trobar un lloc on viure en pau. Babà és un nen soldat que viu en un país en guerra. 
Berta, a l’altre costat del món, és la seua germana de les estrelles. Una coincidència de 
coordenades en Teletransportín porten a Berta al rescat de Babà i, junts, buscaran un refugi on 
poder viure en pau. Per demanar informació, cal trucar al 954 531 799, Companyia Titelles Atiza. 
Disponible en castellà (Quadern d’activitat 6).

- Museu de l’Exili, a la Jonquera. Es tracta d’una instal·lació altament recomanable per a anar- hi 
amb els nens i nenes de cicle superior, o fins i tot per suggerir-ne la visita a les famílies. Es pot trobar 
tota la informació a http://www.museuexili.cat. S’organitzen visites guiades que cal concertar.

- A la pàgina http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat es pot visitar l’enllaç “Refugi 307” on es 
troba tota la informació sobre les visites guiades que es realitzen a antics refugis de la Guerra 
Civil Espanyola a la ciutat de Barcelona. Altament recomanable per a tothom. Permet establir 
vincles amb les experiències properes de familiars que potser van haver d’exiliar-se per la 
Guerra Civil.

- Dimbi i Serah: una història d’amistat. És una exposició en panells tipus còmic que expliquen la 
relació d’amistat que estableixen una nena somali i una nena kenyana. És una exposició de la 
Delegació del Comité Español de l’ACNUR a Castella-La Manxa. Disponible en castellà.

- L’ACNUR i els refugiats. Cinc exposicions fotogràfiques. Catàleg consultable en línia a 
http://www.eacnur.org/media/docs/catalogo_Catalu%C3%B1a.pdf. Es tracta de la presentació 
d’una descripció conceptual i tècnica de cinc exposicions que tenen com a objectiu sensibilitzar 
l’opinió pública sobre la situació dels refugiats al món, el desplaçament intern a Colòmbia i la 
tasca humanitària que realitza l’ACNUR:

· Joves refugiats, eixir de l’exili.

· Grans ulls menuts.

· Un dia vam haver de fugir.

· Dones, l’exili, la bellesa.

· Dona Atles, conflicte a Colòmbia.

 Aquestes exposicions constitueixen una eina molt important de sensibilització, ja que 
aconsegueixen que els visitants s’endinsen en una experiència aliena i distant a ells. D’aquestes 
exposicions, quatre són fotogràfiques i una d’elles està composta per dibuixos i relats realitzats 
per nens refugiats.

 Les mostres van dirigides a tots els públics i, a més a més, posseïxen un gran component 
pedagògic, ja que desperten la curiositat dels nens i les nenes cap a l’entorn dels refugiats i els 
aproxima a la realitat de l’exili. Els testimonis de nens, nenes, joves i dones refugiats recollits en 
aquestes exposicions són el millor vehicle perquè el públic espectador comprenga allò que 
significa ser un refugiat.

 Tots els protagonistes de les imatges que presentem tenen una cosa en comú: han hagut 
d’abandonar els seus llocs d’origen per fugir de guerres; conflictes armats; persecucions per 
motius religiosos, polítics o ètnics; per qüestions de nacionalitat o per pertànyer a un determinat 
grup social, i deixar-ho tot per salvar les seues vides.

 A través d’aquestes imatges, d’aquests rostres, d’aquests trossets de vides quotidianes, el 
Comitè Català de l’ACNUR pretenen apropar la realitat dels refugiats a un públic més extens. I 
ho fan des d’una perspectiva molt humana, de respecte, d’admiració i sobretot d’esperança, 
amb l’objectiu d’aconseguir conscienciar i sensibilitzar la societat catalana i valenciana sobre la 
realitat tan complexa dels refugiats. Una realitat que, malgrat tots els esforços que es porten a 
terme, continua augmentant dia a dia. Aquestes exposicions es poden sol·licitar a la Delegació 
Valenciana del Comitè Espanyol de l’ACNUR en condició de préstec.
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SOBRE L’AMETLLER.
L’ametller, o ametler (Prunus dulcis o Amygdalus communis, també denominat Amygdalus dulcis), 
és un arbre de fulla caducifòlia de la família de les rosàcies. És un arbre de gran bellesa, de flors 
blanques o de color de rosa, i fruit amb forma de drupa amb una llavor comestible: el bessó. És el 
primer arbre a florir, fins i tot abans que isquen les fulles, cap el mes de gener, la qual cosa en cas 
de glaçada compromet la collita. És molt resistent a la secada. Pot arribar als deu metres d’alçada 
i el seu tronc és de color cendra. L’ametller va començar a ser cultivat a Pèrsia, Síria i Palestina i es 
troba molt present a tota la conca Mediterrània; també arriba a l’Iran o Nord-amèrica. Molt preuat 
per les seues flors i pel seu fruit: l’ametlla (o ametla) que pot ser dolça o amarga, segons la varietat, 
i de la qual s’extreu un oli que es fa servir en el camp de la medicina, la cosmètica i la confiteria.

Sobre les característiques, la plantació, les cures i les utilitats dels ametllers, podeu consultar la 
pàgina http://www.catalunyaplants.com/index.php/ca/articles-jardi/4-arbres/50-laametller-carac 
teristiques-cures-i-utilitats.html. A l’enllaç http://www.museudelperfum.net/?q=ca/consulta/essen 
cies/consulta&id=71947 es pot trobar informació sobre la flor de l’ametller.

Una rondalla... i dues versions.
Aquesta rondalla potser té més versions, però aquí se n’inclouen dues. Es tractaria que si els nens 
i les nenes o les seues famílies o el professorat té coneixement d’alguna altra versió o d’alguna 
altra rondalla, les puga aportar a l’aula, si escau.

1. “Hi havia una vegada, fa molts anys, una princesa escandinava que va viure per les terres de 
Xixona. La princesa va arribar a Xixona quan es va casar amb el rei d’aquelles terres. La princesa 
enyorava molt el paisatge tot nevat del regne on va néixer i on vivia amb el seu pare, el rei 
d’Escandinàvia. Cada dia que passava lluny del seu país la princesa s’entristia. El seu marit, el rei 
de Xixona, no podia veure-la tan trista i va decidir fer-li un regal perquè es posara contenta, ja que 
se l’estimava molt, a la princesa. El rei de Xixona va manar plantar ametllers arreu del seu regne.

Arribà un dia fred de febrer en què el rei va visitar la princesa a la seua habitació i li va dir:

- Amor meu, no puc dur-te la neu del teu enyorat regne, però vull fer-te un regal perquè sàpigues 
com t’estimo.

Junts van eixir a la balconada del palau i van veure com de bonica estava la vila, tota blanca de la 
flor de l’ametller. I observaren com la blancor es perdia en l’horitzó perquè el rei havia manat 
plantar ametllers per tot el seu regne, fins a la vora del mar, on el blanc de les flors de l’ametller es 
barrejava amb la blanca bromera de les onades.

La princesa, en veure tota aquella bellesa, per primera vegada des que havia arribat a Xixona va 
somriure. I des d’aquell moment mai més no es va posar trista, perquè amb l’arribada de la 
primavera el seu regne es tornava tan blanc, tan blanc com la neu.”12

2. “A l’època dels àrabs, la filla del rei moro d’Eivissa estava desconsolada, ja que ella venia d’un 
lloc nevat a l’hivern i enyorava aquella blancor dels flocs i dels camps durant l’hivern de la seua 
terra d’origen. Veient la tristesa de la princesa, el rei va resoldre sembrar ametllers per tot el 
territori, perquè d’aquesta manera, durant un mes a l’any, el lloc s’assemblés a un camp nevat, 
amb els pètals de les flors cobrint les branques del arbre primer, i tapant-ne el terra després, quan 
cauen. D’aquesta manera, la malenconia de la princesa desapareixia durant unes setmanes 
recordant l’alegria de quan era xicoteta.”13

12. Adaptació de la versió extreta a la pàgina:
http://elsodelaterra.20six.co.uk/elsodelaterra/art/671696/Ametllers-
13. Adaptació de la versió trobada a: 
http://blog.diariodeibiza.es/lamiranda/2009/02/06/notes-sobre-la-floracio-dels-ametllers
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14. Extretes de: Maragall, J. (1960) Obres completes. Editorial Selecta, Barcelona.
15. Extretes de: Generalitat de Catalunya (2002) Jacint Verdaguer. Poemes. Orientacions didàctiques. 
Pàgs.33-36.

Dites i frases fetes.
N’hi ha moltes, però a tall d’exemple:
Flor de gener no omple el paner.
Pel gener treu flor l’ametller. Gener florit, abellar ric.
Les gelades de gener fan florir l’ametller.
Pel març, els ametllers en flor i el jovent en amor.

Poesies de Joan Maragall14

ELS AMETLLERS
Fulls de dietari. 1901.
28 gener:
Avui, per la primera i dolça volta,
m’ha sorprès la blancor dels ametllers 
traient el cap per sobre dels recers
de l’hort blanc de les monges caputxines: 
semblaven esfereïts
de sentir-se tant florits 
tots sols entre les boirines. 
6 febrer:
Avui semblaven valents
i semblava que cantaven 
afrontant a tots els vents
i a les neus que els vents portaven.
Sota les neus imminents 
cantaven de l’alegria 
d’haver florit innocents 
abans de l’hora i del dia:
des del fons dels jorns vients, 
plorant, la Primavera els beneïa. 
15 febrer:
Avui ha caigut neu damunt les flors 
i damunt de les coses primerenques: 
un matí de blancor que el sol ha fos. 
A migdia poncelles vermellenques 
han tret el cap florit entre la neu
i han resplendit enmig de la blancura: 
els ametllers han dat gràcies a Déu 
agitant llur rosada vestidura.

L’AMETLLER
A mig aire de la serra
veig un ametller florit:
Déu té guard, bandera blanca,
dies ha que t’he delit!
Ets la pau que s’anuncia
entre el sol, núvols i vents...
No ets encara el mellor temps,
pero en tens tota l’alegria.

Poesia de Jacint Verdaguer15

AMETLLERS
Jo et miro
i admiro,
florit ametller
que goses
cobrir-te de roses
pel mes de gener.
Si ve una gelada,
ta blanca florida
quedarà marcida
com herba segada.
Mes tu hauràs florit,
i, a l’Infinit,
devota jardinera,
li has dat la flor primera.
Senyor,
si per lo cor
l’amar-vos és florir,
com l’ametller
jo vull cuitar
a amar;
com ell, jo vull florir,
baldament per morir.

(Brins d’espígol)



ACNUR/UNHCR16

L’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (UNHCR en anglès) és un 
organisme dependent de les Nacions Unides destinat a brindar protecció i assistència a les 
persones refugiades arreu del món. La creació de l’ACNUR es va fer efectiva a través de la 
resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides del 14 de desembre del 1950 i va iniciar la 
seua tasca el gener del 1951 amb un mandat inicial de 3 anys. El seu objectiu principal era ajudar a 
reassentar els 1,2 milions de refugiats europeus de la Segona Guerra Mundial.
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16. Per a més informació, consulteu la web internacional de l’ACNUR www.acnur.org (en castellà): 
http://www.acnur.org/index.php

El glossari s’ha pensat com una eina de suport que permet l’aclariment conceptual de termes que 
sovint semblen propers, però que són diferents. Exili, refugi, asil, però també racisme, protecció, 
neutralitat o retorn, per esmentar-ne alguns. Inclou trenta-cinc conceptes, ordenats 
alfabèticament per facilitar-ne la localització, que han estat definits a partir de diverses fonts 
d’informació, s’han contrastat amb el testimoni de persones amb llarga experiència sobre el 
terreny en camps de refugiats de diferents llocs del món i, finalment, s’han supervisat per l’oficina 
diplomàtica d’ACNUR a Espanya. Alguns dels conceptes no són específics del fenomen del refugi 
i l’asil, però han estat inclosos perquè la perspectiva socioantropològica des de la qual s’ha 
enfocat el recurs així ho aconsella. La sensibilització de les persones passa per repensar algunes 
idees preestablertes, tant pel que fa a les persones refugiades i les institucions que els donen 
protecció i suport, com pel que fa a la societat que es planteja la sensibilització.

1. ACNUR/UNHCR
2. Acollida
3. Asil
4. Camp de refugiats
5. Ciutadania
6. Comitè Espanyol de l’ACNUR- 

Delegació Comunitat Valenciana 
7. Convenció de Ginebra del 1951 sobre 

l’Estatut dels Refugiats
8. Deportació
9. Diferència
10. Discriminació
11. Dret Internacional Humanitari
13. Drets dels Infants
14. Estereotips
15. Exili
16. Èxode
17. Identitat

18. Igualtat
19. Integració
20. Migració
21. Nacionalitat
22. Neutralitat
23. Organismes Internacionals
24. Persones apàtrides
25. Persones sol·licitants d’asil
26. Persones desplaçades internes
27. Persones refugiades
28. Persones retornades
29. Prejudicis
30. Protecció
31. Racisme
32. Raça
33. Refugi
34. Repatriació
35. Retorn

GLOSSARI.
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17. UNHCR Global Report 2008 International Protection http://www.unhcr.org/protect.html
18. Generalitat de Catalunya (2005) Pla de ciutadania i immigració 2005-2008. 
http://www.gencat.cat/benestar/immi/pdf/pla_ciutadania.pdf

El 1921, anys abans de la creació de l’ACNUR , la Societat de Nacions (precursora de les Nacions 
Unides) va nomenar Fridtjof Nansen, científic i explorador noruec, per al lloc de l’Alt Comissionat 
amb l’encàrrec de protegir i assistir les persones refugiades. Però la Segona Guerra Mundial i 
l’augment del nombre de persones desplaçades que va suposar van ser factors determinants per 
a la creació de diversos organismes internacionals nous com l’Agència de les Nacions Unides de 
Socors i Reconstrucció, l’Organització Internacional de Refugiats i, posteriorment, l’ACNUR .

Des del 1951 fins avui dia l’ACNUR ha treballat per tal de satisfer les necessitats més bàsiques de 
les persones refugiades i desplaçades al món. Malauradament, durant aquest temps el nombre de 
persones objecte de preocupació per part de l’ACNUR ha augmentat considerablement, i cal dir 
que també ha augmentat la complexitat dels fenòmens en què es veuen immerses. En 
conseqüència, el mandat de l’ACNUR s’ha anat estenent cada 5 anys, i en l’actualitat es considera 
una de les principals agències humanitàries del món. De fet, avui dia l’ACNUR també protegeix o 
assisteix determinats grups de persones l’ajut a les quals, tot i no estar considerat dins del seu 
mandat original, ha estat requerit específicament pel Secretari General o l’Assemblea General de 
les Nacions Unides. Segons dades de l’ACNUR , el seu mandat actual inclou la protecció 
d’aproximadament 34 milions de persones arreu del món entre persones refugiades, desplaçades 
internes i d’altres grups de població especialment vulnerables (UNHCR 2008)17.

L’ACNUR compta amb un Comitè Executiu i un Comitè Permanent. El primer està format per 66 
països membres que es reuneixen anualment a la seu de Ginebra i s’encarrega d’aprovar els 
programes, les directrius de protecció i les polítiques de l’organització. El segon funciona com a 
grup de treball i es reuneix diverses vegades a l’any. Anualment l’ACNUR informa dels resultats de 
la seua tasca a l’Assemblea General de les Nacions Unides a través del Consell Econòmic i Social.

La seua tasca ha estat mereixedora de reconeixements com el premi Nobel de la Pau dels anys 
1954 i 1981, així com del premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia l’any 1991.

Acollida
L’acollida fa referència a l’etapa en què la persona nouvinguda arriba i inicia el seu procés 
d’integració en una altra societat o zona després del desplaçament de la seua societat o zona 
d’origen. L’acollida, per tant, implica un punt de trobada entre les persones que arriben a una terra 
que no els és pròpia i les persones que, formant part d’aquesta terra que les acull, les reben i 
admeten com a nous membres.

Les polítiques d’acollida són aquelles a través de les quals la societat receptora gestiona l’arribada 
de població estrangera. En general es considera que els primers contactes de la persona 
nouvinguda amb la societat d’acollida condicionen la seua visió del lloc on ha arribat i, per tant, són 
claus per a la seua futura integració18.

L’ACNUR treballa perquè els països d’acollida posen a l’abast de les persones refugiades un seguit 
de recursos, equipaments i programes amb l’objectiu de facilitar la seua integració a la societat, 
promoure la seua autonomia personal i millorar la cohesió social del conjunt de la població, 
sobretot quan l’entorn es caracteritza per una diversitat creixent. L’acollida, així doncs, s’entén 
com un procés integral que ha de facilitar la integració de les persones refugiades, ha d’afavorir la 
seua valoració social i, en última instància, ha de promoure l’harmonia en la societat receptora.

En línia amb les directrius de la Comissió Europea en relació a l’acollida i la integració de persones 
nouvingudes, la Generalitat Valenciana defineix l’acollida integral com el sistema pel qual les 
persones nouvingudes reben “el reconeixement de drets i el cumpliment de deures que partixen 
de les normes de convivència i organització que s’ha dotat democràticament a la societat. Tot dins
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19. Generalitat Valenciana (2014): Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, 
d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana. Modificat pel Decret 84/2014 de 6 de 
juny, del Consell. 
20. Malgesini, Graciela i Giménez, Carlos (2000) Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad. Los Libros de la Catarata: Madrid.
21. Consell Europeu de Tampere, 15 i 16 d’octubre de 1999, conclusions. Disponible a: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/ docs/pressData/es/ec/00200-r1.es9.htm
22. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 
Disponible a: http://www.boe.es/boe/ dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
23. ACNUR (1993) Els orígens de l’asil , a La situació dels refugiats al món: El repte de la protecció. Alianza 
Editorial: Madrid.
24. Gil Bazo, María Teresa (2008a) Asilo , a Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
Hegoa (http://dicc.hegoa.efaber. net, última consulta 19-04-2008).

del respecte a la identitat cultural i religiosa dels nouvinguts. En este sentit, la integració només 
pot fer-se efectiva a través del coneixement mutu.” Per aconseguir-ho les institucions han d’oferir 
programes d’acollida ben planificats i amb recursos adequats que venen marcats pel Decret 
93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de 
desembre, de Integració de les Persones immigrants, modificat pel Decret 84/2014. Tot i que el Pla 
d’Acollida sovint es refereix a les persones immigrades, el cert és que fa referència a la població 
estrangera en general i, per tant, inclou també totes aquelles persones que entren dins la 
categoria de refugiades. En aquest sentit, el Reglament19 posa èmfasi en l’establiment d’un 
sistema de primera acollida coordinat, la millora de les polítiques socials, la millora de l’accés a la 
sanitat, l’educació intercultural per a la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, l’acolliment 
lingüístic i l’ús social de la llengua, la inserció laboral i l’autonomia personal, l’atenció al factor 
sexe, la incorporació de joves d’origen immigrant a les polítiques de joventut, la formació de 
professionals, l’accés a la informació i la lluita contra el racisme i la discriminació.

Asil
En la seua accepció actual, l’asil és “la protección que una persona perseguida encuentra en un 
lugar, en el que está segura de no ser víctima de coerción” (Malgesini i Giménez 2000:43)20.

En el context espanyol i europeu aquesta és l’accepció que han anat recollint les diferents 
legislacions, com la Llei 12/2009, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, que ha 
procedit a transposar les diferents directives europees aprovades en relació amb el 
desenvolupament de la política comuna d’asil, originada pels acords de Tampere de 199921. 
Aquesta llei defineix el dret d’asil com “la protecció dispensada als nacionals no comunitaris o als 
apàtrides als quals es reconegui la condició de refugiats en els termes definits a l’article 3 
d’aquesta Llei i en la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951, 
i el seu Protocol, subscrit a Nova York el 31 de gener de 1967”22.

El concepte asil és molt antic. De fet, l’asil “es remunta com a mínim a 3.500 anys enrera i es troba, 
d’una manera o d’un [sic] altra, en els textos i les tradicions de societats molt diverses de 
l’antiguitat” (ACNUR 1993)23. Les diverses aproximacions al terme destaquen els canvis a què el 
concepte ha estat subjecte al llarg del temps. La seua terminologia deriva de la paraula llatina 
asylum i la grega asylon i en un primer moment va significar “lloc sagrat i inviolable” o “lloc de 
refugi” (Malgesini i Giménez 2000, Gil Bazo 200824). Així doncs, des de l’època clàssica fins al final 
de l’edat mitjana el concepte asil tenia un caràcter clarament religiós, i estava lligat a la immunitat 
dels llocs sagrats, per tant, al territori. La majoria dels refugiats de l’època antiga ho era per motius 
religiosos, i no va ser fins la proclamació de la Revolució Francesa que el nombre de refugiats per 
motius polítics va començar a ser superior (ACNUR 1993).

El sorgiment dels estats moderns i amb ells el dret penal van oposar-se a la continuïtat del dret 
d’asil religiós. Amb la Declaració Universal dels Drets Humans l’any 1948 l’asil va passar de ser el
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25. http://www.unhcr.org/refworld/category,POLICY,UNHCR,THEMGUIDE,,,0.html

dret d’un territori a ser un dels drets de la persona. És a dir, ja no va estar mai més vinculat a un lloc 
sagrat o a qui l’atorgava, sinó a la persona demandant.

El 1951, la Convenció de Ginebra de l’ONU relativa a l’estatut de les persones refugiades redefineix 
restrictivament el concepte d’asil, i n’estableix els criteris de demanda i concessió. Les persones 
refugiades ja no són grups nacionals específics, sinó tota persona que “té temors fundats de ser 
perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o 
opinions polítiques, es trobe fora del país de la seua nacionalitat i no puga o, a causa d’aquests 
temors, no vullga acollir-se a la protecció d’aquest país” (Convenció de Ginebra de 1951 sobre 
l’Estatut dels Refugiats).

Pot dir-se que l’asil és actualment un dret dels estats, ja que els principis de la Convenció no són 
aplicats de manera general per tots els països. La Conferència de l’ONU del 1977 sobre l’Asil 
Territorial va suposar el fracàs dels intents de la comunitat internacional de consagrar l’obligació 
dels estats a concedir l’asil. Tal i com afirma l’ACNUR, “malgrat la seua importància, l’estatut de 
l’asil té un caràcter ambigu en el dret internacional”, ja que “no hi ha cap tractat ni convenció amb 
força vinculant que obligue els estats a concedir asil” (ACNUR 1993). Com a resultat d’aquest “buit 
legal” (ACNUR 1993), els estats adopten les seues pròpies decisions en relació a qui concedeixen 
el dret d’asil i per quins motius.

No obstant això, la Convenció de Ginebra de 1951 s’aplica en un elevat nombre de països i és la base 
dels seus sistemes d’asil, tot i que les interpretacions dels diferents conceptes continguts en el text 
no es puguen considerar, a dia d’avui, uniformes. En concret, la UE ha pres la Convenció de Ginebra 
de 1951 com la base a partir de la qual desenvolupar el seu embrionari sistema comú d’asil, en què 
reserva un paper important per a l’ACNUR en l’aplicació de l’article 35 de la mateixa Convenció.

A finals dels anys noranta s’observa un augment de demandants d’asil que té a veure directament 
amb els diversos conflictes armats del moment, alguns dels quals eren, tal i com destaca l’ACNUR, 
els del Golf Pèrsic, Somàlia, Myanmar, Togo o l’Antiga Iugoslàvia. En aquell context, l’augment de 
demandants d’asil va córrer paral·lel a l’increment, per part dels estats, dels obstacles per a 
l’acollida de persones asilades.

En relació amb això, per exemple, dins la UE hi ha la creença que molts immigrants econòmics que 
no poden entrar dins del territori europeu de cap altra manera es fan passar per refugiats. A 
Europa, les mesures adoptades pels diferents governs per impedir la immigració irregular s’han 
centrat, a partir dels anys setanta i coincidint amb la crisi del petroli, en el progressiu tancament 
dels canals d’immigració legals. Això ha reduït clarament les oportunitats de les persones per 
migrar legalment i ha fet augmentar les pressions sobre la institució de l’asil. Com a conseqüència, 
les persones refugiades i veritablement necessitades de protecció internacional s’han vist 
greument afectades per les creixents limitacions al dret d’asil i han vist augmentar encara més la 
seua vulnerabilitat.

L’ACNUR considera que “el final de la guerra freda ha fet que s’afonen els fonaments ideològics de 
la política dels refugiats d’Occident bàsicament orientada a oferir asil als qui fugien de règims 
comunistes” (1993). Aquests canvis han fet que la interpretació de la Convenció de Ginebra de 1951 
hi haja evolucionat i puga donar cabuda, així, a nous conceptes, com ara les persecucions per 
motius de gènere o d’orientació sexual, i a readaptacions conceptuals com la de “grup social 
determinat”, per a adaptar-se a una realitat social mundial molt diferent a la que hi havia en el 
moment del seu naixement. Aquests canvis es reflecteixen en les diferents guies i directrius que ha 
estat publicant l’ACNUR sobre aquestes matèries al llarg dels últims anys.25

Siga com siga, la societat europea contemporània es troba amb el dilema ètic de conjugar la 
paternitat generosa dels principis de la Il·lustració i del dret d’asil, amb l’egoisme individualista de 
les tesis neoliberals i la por a l’allau de demandants.
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26. @ ACNUR/UNHCR. Manual per a situacions d’emergència. 2ª. Edició pàg.144. 
27. ACNUR i http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/184

Camp de refugiats.
Són assentaments d’emergència per a les persones refugiades i solen pertànyer a una d’aquestes 
tres categories: 1) assentament dispers, 2) allotjaments massius o 3) campaments.

Els campaments són assentaments on les persones refugiades troben allotjament en 
emplaçaments expressament construïts per a elles, i on els serveis com l’aigua o les instal·lacions 
sanitàries estan destinats normalment a l’ús exclusiu de la població que s’hi està. Els campaments 
amb una densitat molt alta de població son la pitjor opció per a la instal·lació de les persones 
refugiades, però, de vegades, és l’única possible, a causa de les decisions dels països receptors o 
de la manca d’altres alternatives26.

Als campaments de refugiats, s’hi troben un nombre molt important de persones que han hagut de 
fugir de la seua residència habitual i s’han hagut d’instal·lar en un altre país. Les causes d’aquesta 
situació es preveuen a la Convenció de Ginebra de 1951. Aquestes persones reben la protecció 
d’organismes internacionals com l’ACNUR, entre d’altres, que els faciliten l’ajuda humanitària que 
necessiten, com aliments, aigua, allotjament, seguretat, sanejament, assistència mèdica, social i 
psicològica, destacant la protecció legal i jurídica que els permet el registre, la identificació i la 
documentació de la seua situació. Aquesta protecció s’esmerça durant un temps indeterminat que 
estarà relacionat amb la resolució del problema que va motivar la fugida. L’estada als campaments 
variarà en funció, no només de les perspectives de retorn, sinó també de les possibilitats de la 
integració local o del reassentament, com a solucions duradores per les quals l’ACNUR advoca27.

Ciutadania
El concepte de ciutadania defineix la condició de membre d’una comunitat política, és a dir, els 
ciutadans i les ciutadanes, i té tres dimensions:

- Legal: la ciutadania com a status legal que comporta drets civils, polítics i socials.

- Política: la ciutadania, és a dir, els ciutadans i les ciutadanes, com a agents polítics que 
participen activament en les institucions.

- Identitària: la ciutadania com a pertinença a una comunitat política amb una identitat compartida.

Etimològicament el concepte de ciutadania té el seu origen en la paraula ciutat, que originalment 
era la unitat política més important. Amb el temps, però, la unitat política més important va passar 
a ser l’estat, per això quan fem servir aquest concepte sovint ens referim a ciutadans o ciutadanes 
respecte a un determinat estat.

Tot i que en les democràcies representatives la ciutadania va generalment associada a la majoria 
d’edat dels seus membres, històricament no sempre ha estat així. De fet, molts estats del passat 
limitaven la ciutadania a una part de la seua població creant així una societat amb drets polítics 
desiguals. L’exemple clàssic és la democràcia atenenca, que excloïa de drets polítics totes les 
dones, els esclaus i els estrangers residents, també anomenats metecs. A Espanya avui dia, al 
centre del concepte de ciutadania hi ha el principi de la igualtat de drets, i es reconeix el fet que, 
en determinades circumstàncies, l’Estat tracti una part de la ciutadania de manera diferent per tal 
de garantir aquesta igualtat.

En la seua dimensió més política, s’entén que una ciutadania activa és aquella que treballa per al 
benestar de la seua comunitat i participa social i políticament per tal d’aconseguir-ho. En aquest 
sentit, en els últims anys molts països europeus han anat introduint l’assignatures relacionades en 
l’Educació per a la ciutadania dins del currículum escolar. Aquesta voluntat, però, contrasta amb la 
desafecció política existent, que es tradueix en la disminució generalitzada de la participació de la 
ciutadania en les institucions polítiques formals.
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28. http://plato.stanford.edu/entries/citizenship/
29. Aquest és el cas de totes aquelles persones que, tot i estar legalment subjectes a un estat, no tenen 
drets de participació política (és a dir, tenen la nacionalitat però no la ciutadania).
30. Per a consultar el text original en castellà: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf

Un dels reptes més grans de les democràcies parlamentàries actuals és l’equilibri entre el 
reconeixement de la diferència i el respecte a uns principis comuns als quals la totalitat de la 
ciutadania s’ha d’adherir en vistes a l’harmonia social. En aquest sentit, la naturalesa plural de les 
societats contemporànies occidentals exigeix posar més èmfasi en els principis legals i polítics (la 
democràcia, els drets humans, la legalitat) que en les bases tradicionals de la nacionalitat (la 
història i la cultura) per tal d’assegurar la integració social de la ciutadania28.

El concepte de ciutadania en qualsevol de les seues tres dimensions sol pressuposar l’existència 
d’una comunitat política territorialitzada i és per això que la ciutadania sovint coincideix amb la 
nacionalitat, tot i que és possible tenir la nacionalitat d’un estat sense ser-ne ciutadà o ciutadana29. 
Des dels 1990s, però, el fenomen de la globalització, el creixent intercanvi econòmic transnacional, 
l’auge en les comunicacions i l’augment del fenomen migratori i, per tant, de contactes socials i 
culturals arreu del món han aconseguit, a pesar de les estrictes polítiques migratòries actuals, 
posar en entredit la premissa de la necessària territorialització de la ciutadania.

Aquest fet, la realitat de la globalització i la creació d’unitats polítiques supranacionals com per 
exemple la Unió Europea han portat a parlar del concepte de ciutadania supranacional. Aquest 
concepte amplia la definició de ciutadania a nivell internacional, però cal destacar que es tracta 
d’una ciutadania secundària, ja que deriva de la ciutadania nacional de cadascuna de les persones 
pertanyents als estats membres i la complementa, tal i com recull l’Article 17 (1) del Tractat de 
Maastrich en el cas europeu.

Comitè Espanyol de l’ACNUR – Delegació Comunitat Valenciana 
El Comitè Espanyol per als Refugiats, Espanya amb ACNUR, es va crear a l’any 1993 amb l’objectiu 
de donar suport a les tasques de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats 
(ACNUR-UNHCR en englès). En concret la Delegació Valenciana del Comitè té com objectiu 
principal donar suport a l’ACNUR arreu del territorio valencià. Ho fa tant en la difusió de la realitat 
i les necessitats de les refugiades i els refugiats, mitjançant accions de sensibilització i d’educació, 
com en la tasca de recaptar fons públics i privats per ajudar a finançar els projectes d’assistència i 
protecció dels drets de les persones refugiades, desplaçades, retornades i reassentades.

La Delegació Valenciana del Comitè Espanyol de l’ACNUR compta, per al seu desenvolupament i 
enfortiment, amb la participació d’una àmplia representació de la societat valenciana, tant des del 
camp institucional com des del civil. Té més de 10.000 socis a la Comunitat Valenciana i compta 
amb la col·laboració de les administracions públiques valencianas així com amb la implicació de 
diverses empreses, fundacions i entitats.

Convenció de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats
La Convenció de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats30 regula el dret d’asil i n’estableix els criteris de 
demanda i concessió. La Convenció defineix les persones refugiades com tota persona que “té 
temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat 
grup social o opinions polítiques, es trobe fora del país de la seua nacionalitat i no puga o, a causa 
d’aquests temors, no vulga acollir-se a la protecció d’aquest país” (Convenció de Ginebra de 1951 
sobre l’Estatut dels Refugiats).

La Convenció va significar un avenç important, i se’n poden destacar alguns aspectes:

- L’ampliació de la definició de refugiat no només a grups nacionals específics, sinó a qualsevol 
ésser humà.
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31. Per al text en castellà, consulteu: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0003.pdf
32. Cal destacar que certes iniciatives regionals posteriors al Protocol de 1967 van tenir com a objectiu 
ampliar la protecció a Àfrica (Convenció de la Unitat Africana sobre els refugiats de 1969), i a Amèrica Llatina 
(Declaració de Cartagena de 1984). Aquestes ampliacions, però, no tenen un reconeixement internacional 
sinó que fan referència a Àfrica i a Amèrica Llatina, respectivament.
33. ACNUR (1993) Els orígens de l’asil , a La situació dels refugiats al món: El repte de la protecció. Alianza 
Editorial: Madrid. 
34. Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0008.pdf
35. Organization of African Unity, Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa 
("OAU Convention"), 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html

- El principi de non-refoulement, pel qual cap persona podia ser repatriada en contra de la seua 
voluntat a un territori on pogués patir persecució.

- Certes limitacions temporals i geogràfiques, ja que es refereix a les persones convertides en 
refugiades abans de l’1 de gener de 1951, i dóna l’opció als estats signants de limitar la seua 
aplicació només a Europa.

A part de les limitacions temporals i geogràfiques de la Convenció de Ginebra de 1951, que van ser 
superades amb el Protocol31 de 196732, aquesta presenta encara avui dia una sèrie d’interrogants 
importants. En aquest sentit, no acaba de quedar clar què s’entén per persecució, com es 
demostra que els temors són fundats, ni quines obligacions hi ha envers aquelles persones que 
tenen temors fundats de ser perseguides per motius diferents dels cinc que s’esmenten a la 
Convenció de Ginebra de 1951, ni si l’entitat que persegueix les persones ha de ser, 
necessàriament, un govern (ACNUR 1993:2)33. El que diu la Convenció de Ginebra de 1951 és que 
cal que la persecució a la qual està subjecta la persona siga motivada exclusivament per les causes 
que es recullen (raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinió política); cal 
que es trobe fora del seu país de nacionalitat o residència, fet que exclou de tota consideració de 
refugiats els desplaçats interns; i cal que no incorra en cap dels supòsits que exclouen la 
possibilitat de rebre el tracte de refugiat per comportaments inadequats (article 1(F) de la 
Convenció de Ginebra de 1951).

Malgrat l’avenç que va suposar la Convenció, és important destacar que l’obligació de concedir 
asil per part dels estats i, sobretot, els procediments per fer-ho, no estan regulats per cap conveni 
internacional de caràcter vinculant. Tot i que en alguns contextos territorials, com la Unió Europea, 
aquest buit ha estat cobert recentment a través de l’aprovació de les directives de reconeixement 
i procediments mínims, aquesta regulació no té equivalent fora de l’àmbit europeu. No obstant 
això, en aquells estats en què no s’ha ratificat la Convenció de Ginebra de 1951, el dret pot deixar 
de ser vist com un dret per passar a ser entès com una prerrogativa estatal, ja que molts estats 
decideixen per si mateixos a qui concedeixen el dret d’asil i per quins motius. Això origina una 
interpretació molt àmplia, i potser massa lliure, de l’article 14.1 de la Declaració Universal de Drets 
Humans que recull el dret de tota persona perseguida a cercar asil i a beneficiar-se’n en qualsevol 
lloc. Siga com vulga, és important destacar l’existència de convenis internacionals d’àmbit 
territorial que desenvolupen i amplien de manera generosa la Convenció de Ginebra de 1951, com 
són la Declaració de Cartagena de 198434 o la Convenció de l’OUA de 196935, que estenen la seua 
protecció, amb els seus mateixos efectes, als desplaçats per conflictes armats.

Deportació
Acte de l’estat en l’exercici de la seua sobirania, mitjançant el qual envia una persona estrangera 
fora del seu territori, generalment al seu país d’origen, després de rebutjar la seua admissió, que 
se li haja exhaurit el permís per romandre en aquell estat o que se li prohibisca l’entrada. 
L’execució de l’obligació de retornar, és a dir el desplaçament físic fora de l’estat, es denomina



42

Jo em dic Brisa, i tu? > Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària.

36. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Glosario sobre Migración, (2006). Es pot consultar 
a la pàgina: http://www.oim. org.co/LinkClick.aspx?fileticket=otpUXt/4YgA=&tabid=104&language=en-US
37. Pérez A., i altres (coord. i prod.) (2004) HISTORIA UNIVERSAL: Diccionario de términos históricos I (volum 
22), Editorial Salvat, S.L. El País, Madrid, pàg.373.
38. Ley de Extranjería, que es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, en la redacció donada a la LO 2/2009 de 11 de diciembre.
39. UNHCR, Protecció dels refugiats: Guia sobre el dret internacional dels refugiats, 1 Desembre 2001, 
Disponible a: http://www.unhcr.org/ refworld/docid/42a021ef4.html

expulsió36. L’expulsió d’un territori de persones, grups de persones o comunitats senceres, pot 
assimilar-se a desterrar-les, confinar-les i, en ocasions, aïllar-les per força en assentaments 
humans en forma de camps de concentració o camps de presoners. Aquesta forma d’expulsió 
respon generalment a polítiques totalitàries, segregacionistes, homofòbiques, racistes i 
intolerants respecte d’individus dissidents amb les polítiques imposades per un govern, o respecte 
de grups ètnics o religiosos, minoritaris, estigmatitzats pel poder37.

En el cas espanyol, i en la majoria dels països del nostre entorn, es produeix una distinció legal 
entre diferents conceptes que podrien cabre en l’anterior definició: es distingeix entre expulsió, 
devolució i retorn (o rebuig a la frontera). Així, es configura l’expulsió com una sanció davant d’una 
infracció administrativa, generalment l’estada il·legal; la devolució com el rebuig al país de 
procedència d’aquelles persones a les quals s’intercepta intentant accedir il·legalment i per llocs 
no habilitats a territori de l’estat, i el retorn (o rebuig a la frontera), com la inadmissió i devolució 
d’aquelles persones que, en arribar a un lloc fronterer, no compleixen els requisits legals per 
accedir al territori.38 Així mateix, en l’àmbit del Dret Internacional Humanitari, es podria parlar de 
devolució (en relació amb el principi de no devolució consagrat a l’article 33.1 de la Convenció de 
Ginebra de 1951, i que, amb un contingut diferent i fins i tot més ampli, recullen altres instruments 
de Drets Humans com l’article 3, tant del Conveni Europeu de Drets Humans com de la Convenció 
contra la Tortura) definida com la “Circumstància en què una persona és retornada a les fronteres 
d’un territori on pot ser perseguida o traslladada a un altre territori en què corre el risc de ser 
perseguida. Aquest acte constitueix una violació del principi de no devolució i, per tant, és una 
infracció del dret dels refugiats i del dret internacional consuetudinari.”39

Diferència
La diferència és la qualitat de diferent, és a dir, de diferir en algun aspecte d’una cosa o d’algú. 
Parlar de diferència sempre implica tenir un paràmetre amb què comparar.

Molts cops la qualitat de diferent s’associa a judicis de valors donant lloc a sistemes de 
subordinació. La subordinació, però, és una qüestió de poder i no de diferència: sorgeix quan 
s’associen els binomis semblança/diferència i igualtat/desigualtat i s’infereix que “tot allò que 
s’assembla és igual” i “tot allò que difereix és desigual”. Així, la diferència sovint s’associa amb 
desigualtat i justifica que tot allò que se surt de la norma siga tractat pejorativament.

En aquest sentit, és interessant distingir la diferència que és de la diferència que es construeix, ja 
que sovint el poder crea diferències i els dóna sentit per fonamentar els sistemes d’opressió.

Discriminació
Com a verb, discriminar significa marcar una distinció o diferenciar. Com a nom, la discriminació 
sorgeix quan una persona o conducta es jutgen a través de prejudicis i estereotips. Això pot fer que 
aquestes persones o conductes siguen tractades de manera positiva (discriminació positiva), o 
negativa (discriminació negativa).

La discriminació positiva té com a objectiu donar un cert avantatge a grups humans que 
prèviament han estat o estan menyspreats com a conseqüència d’haver atorgat un valor negatiu a
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alguna de les característiques que els defineixen. Aquest és el cas de la discriminació positiva vers 
les dones en certs càrrecs de responsabilitat.

La discriminació més comuna, però, és l’entesa en sentit negatiu. Aquest tipus de discriminació 
suposa un tracte diferent i menyspreador cap a les persones o conductes sovint considerades per 
l’imaginari col·lectiu com a “no normals” o “no desitjables”. La discriminació negativa implica 
primer una diferenciació i, automàticament, una concepció negativa de la diferència. La 
discriminació negativa en base a les característiques ètniques, d’orientació sexual, de classe 
social, o de religió, per citar-ne només algunes, és considerada il·legal en la gran majoria de 
societats democràtiques.

En el context del dret d’asil i la protecció internacional, la discriminació no es pot considerar per si 
mateixa equivalent a persecució i, per tant, la persona que la patix no tindria el dret de ser 
considerada refugiada. Tot i així, en determinades situacions, pot arribar a generar un temor fundat 
de persecució a una persona i, per tant, tindria cabuda en la definició de la Convenció de Ginebra 
de 1951. En relació amb aquesta qüestió, el Manual de Procediments i Criteris per Determinar La 
Condició de Refugiat en virtut de la Convenció de 1951 i el Protocol de 1967 sobre l’Estatut dels 
Refugiats40, recull que:

“Les mesures de discriminació, encara que no tinguen en si mateixes caràcter greu, poden 
donar lloc a temor justificat de persecució si creen, en el fur intern de la persona de què es 
tracte, un sentiment de desconfiança i inseguretat respecte a la seua existència futura. La 
qüestió de si aquestes mesures de discriminació constitueixen o no en si mateixes 
persecució, ha de decidir-se a la llum de totes les circumstàncies del cas. És evident que la 
legació per una persona dels seus temors a ser perseguida serà més convincent quan haja 
estat víctima de diverses mesures discriminatòries d’aquest tipus i es done així certa 
concurrència de motius.”

Dret Internacional Humanitari
El Dret Internacional Humanitari (DIH), també conegut com “la llei de la guerra” o “la llei dels 
conflictes armats”, és un recull de normes que té com a objectiu principal limitar el sofriment humà 
en temps de conflictes armats. Això ho fa per mitjà de la protecció de les persones que no 
participen en enfrontaments o que han deixat de participar-hi i per mitjà de la regulació de l’ús de 
certes armes i certes tàctiques militars.

El DIH és part del dret internacional, és a dir, del corpus de lleis que regulen les relacions entre els 
estats, i ha estat firmat per quasi tots els estats del món41. La major part de les normes de què consta el 
DIH estan recollides a les quatre Convencions de Ginebra de 1949 i als Protocols i Tractats Addicionals.

El DIH s’aplica només en situacions de conflicte armat (independentment de si s’està davant d’un 
conflicte internacional o no, tot i que la llei reconeix certes diferències), i regula el comportament 
de totes les parts en conflicte. Defineix el comportament i les responsabilitats dels estats 
bel·ligerants, els estats neutrals i els individus que formen part del conflicte armat, i ho fa en relació 
a cadascun d’ells mateixos però també en relació a les persones civils (persones alienes al 
conflicte, personal mèdic o religiós, etc.) o que, tot i no ser civils, han deixat de prendre part en el 
conflicte (persones ferides, que han naufragat, malaltes, o fetes presoneres).

El DIH regula els mitjans i els mètodes de guerra, i prohibeix la no distinció de la població civil, 
crear sofriment innecessari, i causar danys mediambientals. A nivell d’armament, el DIH prohibeix

40. Manual de Procediments i Criteris per Determinar la Condició de Refugiat en virtut de la Convenció de 1951 
i el Protocol de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats. Disponible a: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0626.pdf
41. Per a un llistat exhaustiu en anglès dels països que han firmat el DIH i els Protocols i Tractats Addicionals 
consulteu: http://www.icrc. org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf
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l’ús de bales d’explosió, armes químiques i biològiques, mines anti-persona, i armes de làser que 
provoquen ceguera.

Algunes de les normes recollides en el DIH són les següents:

- Les persones fora de combat o que no prenen part en les hostilitats han de ser protegides i 
tractades humanament.

- Està prohibit matar o fer mal als enemics que es rendeixen o que estan fora de combat.

- Les diverses parts del conflicte armat han de garantir la protecció de totes aquelles persones 
que, essent de la seua mateixa part o d’altres, estiguen ferides i/o malaltes. Els emblemes de la 
Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja han de ser respectats com a símbol de protecció.

- Tant les persones combatents com les civils que han estat capturades han de ser protegides 
contra actes de violència o represàlies. Se’ls ha de garantir el dret a comunicar-se amb les 
seues famílies i a rebre ajuda.

- Ningú ha de ser objecte de tortura, càstigs corporals ni tractaments degradants.

- Les parts en conflicte i les seues forces armades no tenen a la seua disposició mètodes de 
guerra i mitjans il·limitats.

- Les parts enfrontades han de distingir en tot moment els combatents de la població civil. Els 
atacs han de ser únicament dirigits a objectius militars.

El DIH és d’obligatori compliment per a qualsevol de les parts en conflicte (governs, exèrcits, grups 
armats, etc.) dels països firmants. Tot i així, donat que s’aplica en situacions d’extrema violència, 
és molt difícil assegurar el seu compliment. Per una banda és innegable que en molts casos 
l’aplicació del DIH ha millorat de manera clara la protecció de la població civil, les persones ferides 
o fetes presoneres i ha regulat l’ús de certes armes. Desafortunadament, també és cert que hi ha 
molts exemples de violacions del DIH i que en molts conflictes armats les víctimes més nombroses 
són les civils. La implementació de la llei depèn per una banda del seguiment d’aquesta per part 
dels estats que l’han adoptat, i per l’altra de la creació de tribunals internacionals per jutjar els 
crims de guerra. Aquests tipus de crims suposen la més greu violació de les Convencions de 
Ginebra i dels Protocols i Tractats Addicionals.

El DIH només és d’aplicació en contextos de conflicte armat, però no determina si un país té dret a 
recórrer a la força o no, ja que això està regulat per la Carta de les Nacions Unides. D’altra banda, 
cal no confondre el DIH amb els Drets Humans. Els Drets Humans, a diferència del DIH, són 
aplicables en temps de pau, i en temps de conflicte armat se’n poden suspendre algunes 
disposicions.

Drets Humans
Els Drets Humans (DDHH) fan referència als drets bàsics que són necessaris per a viure una vida 
digna i que tenen tots els éssers humans pel sol fet de ser-ho. Alguns d’aquests drets són civils i 
polítics, com el dret a la vida i a la llibertat, la llibertat d’expressió i la igualtat davant la llei; mentre 
que d’altres són socials, culturals i econòmics, com per exemple el dret de participar en la cultura, 
el dret al menjar, al treball i a l’educació. El que és important, però, és que tots ells són essencials 
a la persona, és a dir, són inalienables i inherents a la persona sense que importe el seu estatus, 
l’ètnia a la què pertany, la nacionalitat, la classe social o qualsevol altra circumstància.

La Declaració Universal dels Drets Humans42 és una declaració que va ser adoptada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1948 en resposta a les atrocitats de les dues 
guerres mundials. És important tenir en compte que significa el primer esforç legal a nivell

42. Per consultar la traducció del document oficial en català: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/cln.htm
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internacional per controlar el comportament dels estats i fer-los responsables dels seus deures 
respecte a la seua ciutadania. En aquest sentit, la Declaració es va entendre com un seguit 
d’objectius a assolir pels diversos governs del món, per tant es va definir com a no vinculant, tot i 
que des d’aleshores es considera una de les bases del dret internacional. De fet, l’ONU insisteix als 
seus estats membres que asseguren i promoguen els drets humans, civils, econòmics i socials que 
s’hi recullen com a base per a la llibertat, la justícia i la pau al món, i cal destacar que molts estats 
ho fan a través del seu ordenament legal. La Declaració, així doncs, és un instrument potent per fer 
pressió moral i diplomàtica als estats que violen els seus principis. De fet, la Conferència 
Internacional de les Nacions Unides en relació als Drets Humans de 1968 va establir que la 
Declaració és d’obligat compliment per als membres de la comunitat internacional per tal de 
protegir i preservar els drets de la seua ciutadania.

Com que la Declaració Universal dels Drets Humans no és d’obligat compliment en termes legals, 
no hi ha signataris de la Declaració. L’aprovació per unanimitat de la Declaració es va fer per 48 vots 
a favor43, 0 en contra i 8 abstencions44, i això va ser considerat un triomf ja que entre els votants hi 
havia països molt diversos i règims polítics contraposats. A més a més, cal destacar que els països 
que es van abstenir van participar i cooperar en els diversos esborranys del document final.

Tot i que això va suscitar l’oposició de certs països, la Declaració consta de dos acords: el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals. Cal dir que el reconeixement de drets dividits en dos blocs separats va permetre que 
alguns estats adoptaren alguns drets, però en derogaren d’altres. A més a més, la diferenciació de 
drets entra en contradicció amb un dels principis bàsics de la Declaració: l’existència de drets 
relacionats entre ells i que, per tant, no es poden separar.

El 10 de desembre del 2008 la Declaració Universal dels Drets Humans va complir 60 anys, però avui 
dia el respecte als drets humans és lluny de ser universal. Segons Amnistia Internacional (2008)45, en 
almenys 81 països s’exerceix la tortura o es maltracta les persones, en almenys 54 se les sotmet a 
judici sense les garanties necessàries, i en almenys 77 no se les permet parlar en llibertat. A més a 
més, a través de l’Informe 2008, Amnistia Internacional denuncia que Darfur, Zimbabwe, la franja de 
Gaza, Iraq i Myanmar són avui dia els punts més vulnerables del planeta pel que fa a drets humans, 
i subratlla que és sobretot en aquestes regions que cal una actuació immediata en matèria de drets 
humans. En aquest sentit, existeix una relació clara entre la violació dels drets humans i l’augment 
del nombre de persones refugiades i desplaçades internes. És en aquest marc que l’ACNUR 
emmarca la seua tasca de protecció dels drets humans d’aquests grups més vulnerables.

Drets dels Infants
Els Drets dels Infants o Drets de la Infància (aprovats per l’Assemblea General de l’ONU el 1959) es 
defineixen com els drets que tenen totes les persones menors de divuit anys pel sol fet de ser- ho, 
i que els pertanyen fins i tot abans de nàixer. Són drets inalienables, irrenunciables, innats i 
imprescindibles per a una bona infància.

Tot i que la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada el 1948 per les Nacions Unides 
incloïa implícitament els drets dels infants i reconeixia que la infància ha de ser objecte d’especial 
cura i atenció, es va considerar oportú considerar de manera independent les seues necessitats 
particulars per tal d’afavorir així la seua protecció.

43. Els països que hi van votar a favor van ser: Afganistan, Argentina, Austràlia, Bèlgica, Bolívia, Brasil, Burma 
(Myanmar), Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egipte, Equador, els Estats Units d’Amèrica, El 
Salvador, Etiòpia, Filipines, França, Grècia, Guatemala, Haití, Islàndia, Índia, Iran, Iraq, el Líban, Libèria, 
Luxemburg, Mèxic, Nova Zelanda, Nicaragua, Noruega, els Països Baixos, Panamà, Paquistan, Paraguai, Perú, 
el Regne Unit, República Dominicana, Tailàndia, Síria, Suècia, Turquia, Uruguai, Veneçuela, Xile i la Xina.
44. Els països que es van abstenir van ser els del bloc soviètic, juntament amb Sud-Àfrica i l’Aràbia Saudita
45. Amnistia Internacional (2008) Informe 2008 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos 
humanos en el mundo. http://thereport.amnesty.org/esl/Homepage
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Posteriorment a la creació de l’UNICEF (primer Fons Internacional d’Emergència de les Nacions 
Unides per a la Infància i després Fons de les Nacions Unides per a la Infància), l’Assemblea 
General de l’ONU va aprovar l’any 1959 la Declaració dels Drets dels Infants46. Aquesta constava 
de 10 principis que concretaven els drets reconeguts dins la Declaració Universal dels Drets 
Humans en relació als nens i nenes:

- dret a l’educació, dret a una família,

- dret a l’atenció sanitària preferent, dret a no ser obligat a treballar, dret a ser escoltat,

- dret a tenir un nom,

- dret a l’alimentació diària,

- dret d’associació i dret a integrar-se, a formar part activa de la societat en la què viu, dret a no 
ser discriminat,

- dret a no ser maltractat.

Dos dels aspectes formals més destacables de la Declaració dels Drets dels Infants aprovada el 
1959 són que no definia què entenia per a “infant”, i que pel fet de ser una declaració el text no 
tenia cap força jurídica, és a dir, no obligava cap estat a aplicar les actuacions que es preveien. Per 
a avançar en aquest i d’altres sentits, i amb ocasió de l’Any Internacional de la Infància, el 1979 es 
va començar a plantejar una nova Declaració dels Drets dels Infants basada en nous principis. Com 
a resultat d’aquest procés de debat, l’any 1989 l’ONU va aprovar per unanimitat la Convenció 
sobre els Drets dels Infants47, que segueix vigent fins a dia d’avui i que suposa un avanç important 
respecte a la Declaració dels Drets dels Infants, ja que fa jurídicament responsables els estats de 
les seues accions envers la infància. A més a més, la Convenció fa un pas endavant a definir què 
s’entén per infant i el defineix com tot ésser humà menor de divuit anys a excepció d’aquelles 
persones que, en virtut de la llei que els és aplicable, han arribat abans a la majoria d’edat.

Des de la data de la seua aprovació quasi tots els països han adoptat mesures per garantir la 
protecció de la Convenció de 1989 a nivell legislatiu i, a vegades, fins i tot constitucional. En total, 
la Convenció de 1989 ha estat ratificada per 193 estats incloent la quasi totalitat dels estats 
membres de l’ONU a excepció dels Estats Units d’Amèrica i Somàlia.

Estereotips
Els estereotips són un seguit de construccions mentals i lingüístiques fruit de la nostra pròpia herència 
cultural i de prejudicis i actituds adquirides que sovint tenen poc a veure amb la realitat. Els estereotips 
poden ser alhora un mecanisme de defensa per a salvaguardar la nostra pròpia concepció del món, o 
una eina per a economitzar la comprensió de la realitat que ens envolta. El que és cert, però, és que la 
realitat és sempre molt més rica i complexa, i que els estereotips la fan més simple i pobra en matisos. 
L’educació és una bona eina a través de la qual podem prendre consciència dels nostres propis 
estereotips i adquirir una mirada crítica vers la realitat que ens envolta.

Èxode
Significa la sortida en massa d’un poble del lloc on vivia habitualment, per instal·lar-se en un altre 
territori o país. Pot fer referència al desplaçament de persones del camp a la ciutat, conegut com 
“èxode rural”, però també pot referir-se a pobles que han estat maltractats, perseguits o expulsats. 
L’origen de la paraula és bíblic i està relacionat amb la fugida del poble jueu d’Egipte48.

46. Per a una traducció del document original al català, consulteu: 
http://www.xtec.es/recursos/socials/50dh/infant.htm
Per al document original en castellà, consulteu: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/25_sp.htm
47. Per al text oficial en castellà consulteu: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
48. http://es.thefreedictionary.com/éxodo
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Exili
Malgesini i Giménez afirmen que “el exilio político o la expatriación indican un distanciamiento 
forzoso de una persona del lugar de origen o patria” (2000:179). Tot i que l’exili polític és l’únic 
tipus d’exili que s’ha tingut en compte durant dècades, avui dia es tendeix a pensar en la 
importància d’ampliar el concepte per a incloure-hi altres factors, com poden ser els econòmics, 
culturals o mediambientals. En aquesta línia, tot i que la persecució o expulsió per motius polítics 
pot ser més palesa i urgent que les altres, les crisis econòmiques que pateixen molts països i/o 
regions, juntament amb les persecucions per motius culturals i/o religiosos o els desastres 
mediambientals, poden ser, i de fet són, factors d’exili que s’haurien de tindre presents.

Per a aconseguir l’estatus de refugiat al país d’acollida, els exiliats han de demostrar el risc que 
corrien les seues vides al país d’origen. Si poden demostrar-ho reben ajuda i recolzament 
econòmic per part de la societat receptora. Si no aconsegueixen documentar-ho, però, han de 
desenvolupar mecanismes de supervivència (econòmica, social i legal) per poder seguir residint al 
país d’acollida. La gran majoria de les persones exiliades solen tenir graus de qualificació 
professional i formació personal, per tant l’impacte qualitatiu de la seua absència en la societat 
receptora és més important que el merament quantitatiu.

Quan es parla de les característiques que presenten les persones exiliades molt sovint es parla del 
“mite del retorn”, és a dir, del seu elevat grau de compromís amb la seua pàtria i de les seues grans 
aspiracions de tornar-hi. Aquesta voluntat, allunyada més o menys de les possibilitats reals de 
retorn, s’ha relacionat amb la seua nostàlgia pel passat i l’apatia pel present, i els seus 
comportaments endogàmics i la manca d’interès per integrar-se a la societat receptora (Malgesini 
i Giménez 2000). Sens dubte, cal tindre en compte que moltes de les persones exiliades no 
responen a aquestes característiques, ja que l’expulsió no sempre es correspon amb una manca 
d’interès respecte al nou espai on s’habita.

Identitat
En les ciències socials, les dues corrents principals al voltant del tema de la identitat són 
l’essencialista i la constructivista.

La corrent essencialista defensa l’existència d’identitats essencials en base a determinacions 
immutables (com poden ser l’origen o el gènere). Segons aquest punt de vista les identitats són 
úniques, tancades i separades les unes de les altres. Les identitats col·lectives, per tant, vénen 
donades i es mantenen immutables al llarg del temps.

La corrent constructivista, contràriament, defensa que les identitats són relacionals i estan en 
constant evolució i canvi. Segons aquest punt de vista, les identitats són múltiples en elles 
mateixes i es relacionen les unes amb les altres. Les identitats col·lectives, per tant, es 
construeixen i van canviant amb el pas del temps.

En relació a la corrent constructivista, que és la més acceptada avui dia dins les ciències socials, és 
interessant destacar el concepte de comunitats de pràctica de Wegner (2001)49. Partint de la base 
que les identitats són fruit d’un constant procés de canvi i evolució, Wegner sosté que les identitats 
de pràctica es defineixen socialment en tant que es produeixen com una experiència viva de 
participació en unes comunitats concretes (2001). En unes altres paraules: el que som depèn no 
només del que pensem i diem de nosaltres, sinó de la nostra manera de viure la vida dia a dia allà 
on som. La identitat, per tant es negocia constantment, es construeix en contextos socials, i es 
defineix per la convergència i divergència de trajectòries múltiples. És per això que Wegner 
defensa que som membres de moltes comunitats de pràctica alhora, i que és la participació en 
totes elles el que conforma la nostra identitat, que defineix com una experiència de multiafiliació.

49. Wegner, Etienne (2001) Comunidades en práctica: Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós.



48

Jo em dic Brisa, i tu? > Itineraris sobre refugi i asil per a l’educació primària.

Wegner (2001) afirma que les identitats sempre són múltiples i que estan en un constant procés de 
canvi, sosté que sempre es construeixen dins d’un discurs determinat. Les identitats, per tant, estan 
produïdes en un context històric i institucional concret que respon a uns objectius determinats i 
exerceix unes certes relacions de poder. Així doncs, les identitats també són el producte 
d’exclusions i de la necessitat de marcar diferències. En aquest sentit, també és interessant tenir en 
consideració les aportacions d’Amin Maalouf sobre les identitats múltiples, les de Carmel Camilleri 
sobre les identitats presó i les de Teresa San Román sobre l’encapsulament cultural50.

Igualtat
D’entre els grans ideals socials del món contemporani el concepte d’igualtat social aplicat als éssers 
humans és, probablement, el més controvertit51 i el que al llarg dels temps més debats suscita, sobretot 
per la seua relació amb el concepte de justícia social, i per la dificultat a l’hora de mesurar-lo.

Quan parlem d’igualtat entre persones sempre establim una comparació entre elles (igualtat entre 
qui?, igualtat respecte a què?). Això és perquè la igualtat defineix una relació de semblança entre dues 
o més persones que, tenint diverses qualitats, en comparteixen com a mínim una. D’aquesta afirmació 
es desprèn que, conseqüentment, les persones comparades també presenten una o més qualitats que 
no comparteixen. Igualtat i identitat són, per tant, conceptes diferents. Per exemple, dir que els éssers 
humans són iguals no és el mateix que dir que són idèntics52 perquè, tot i compartir el fet de ser éssers 
humans, presenten característiques i qualitats que els diferencien, és a dir, tenen identitats diferents.

Quan parlem d’igualtat, però, sovint ens referim a la concepció més jurídica del terme. De fet, la 
igualtat entre els éssers humans es podria definir com l’absència total de discriminació vers les 
diverses qualitats que presenten i que conformen la seua identitat, ja siguen el seu gènere, la seua 
edat, la seua nacionalitat, la seua llengua, les seues creences, etc.

En termes històrics, però, totes les societats han experimentat algun tipus de desigualtat entre els 
seus membres. En societats no democràtiques la desigualtat social pot ser més evident, però en 
les societats considerades democràtiques i modernes, tot i l’existència de lleis que vetllen pel 
benestar de les persones més vulnerables, tampoc és inexistent. Un exemple de societat no 
democràtica podria ser la de l’Europa medieval, on l’estat de les persones, determinant en última 
instància dels seus drets legals i socials, s’heretava de generació en generació. Un clar exemple 
de societat democràtica desigual és la dels EUA, on avui dia un gran nombre de persones no té 
garantit l’accés a serveis sanitaris bàsics, fet que els nega un dels drets humans més bàsics.

La igualtat social entre les persones d’una mateixa societat suposa la igualtat de drets, 
oportunitats i deures. Per tal de gaudir d’una veritable igualtat social les persones no poden estar 
subjectes a classes socials o castes, i és necessari que no s’exerceixi cap a elles cap tipus de 
discriminació basada en els atributs que conformen la seua identitat. Tenint en compte tot això, 
podem afirmar que la igualtat social total és un ideal que com a tal és inexistent en cap societat. 
Avui dia, les societats democràtiques i capitalistes que gaudeixen de majors nivells d’igualtat entre 
els seus membres són aquelles que tenen un estat del benestar fort capaç de pal·liar, a través de 
la legislació, les desigualtats socials que crea l’economia de lliure mercat.

Integració
La integració entesa en un sentit global és el procés a través del qual una persona o un grup de 
persones s’adapten a un context determinat que els pot ser desconegut en més o menys mesura. En

50. Els textos de referència són: MAALOUF, A., (1999) Les identitats que maten. Per una mundialització que 
respecti la diversitat, La Campana, Barcelona; CAMILLERI, C. (1985) Antropologia cultural y educación. 
UNESCO, París.; i SAN ROMÁN, T. (1996) Los muros de la separación. Ensayos sobre alterofobia y filantropía. 
UAB-Tecnos, Bellaterra-Madrid.
51. http://plato.stanford.edu/entries/equality/
52. http://plato.stanford.edu/entries/equality/
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relació a les persones desplaçades, aquest procés pot fer referència a l’adaptació (social, cultural, 
econòmica, etc.) que experimenten quan es veuen obligades a marxar d’allà on vivien per instal·lar- se 
en un lloc nou, però també quan tornen al lloc d’on han marxat després d’haver-ne estat un temps fora.

Tot i que des de l’antropologia i d’altres ciències socials s’entén que la integració de les persones 
desplaçades és un procés complex que pot portar diverses generacions, l’ACNUR parla 
d’integració en un sentit més restringit. Tant si es tracta d’integració en terra estrangera com de 
re-integració a la societat d’on s’ha marxat, l’ACNUR té en compte una sèrie d’aspectes que 
considera que són determinants per a una correcta adaptació de les persones a la societat en la 
què viuen. Alguns d’aquests factors són la residència i l’habitatge, la possibilitat de treballar, el 
disposar de certs recursos materials, i el compliment dels drets que la Convenció de Ginebra de 
1951 garanteix a les persones refugiades. Tot i que aquests factors són necessaris per a la 
integració de la persona a la societat en la què es troba, el cert és que no són els únics, ja que 
també hi entren en joc altres factors de tipus personal.

D’acord amb la Convenció de Ginebra de 1951, l’ACNUR té com a responsabilitat promoure tots els 
mitjans necessaris per tal de millorar la situació de les persones refugiades o desplaçades 
internes. El grau d’integració de les persones a la societat en què es troben, però, dependrà del 
desenvolupament econòmic de la societat i dels mitjans a la seua disposició, de les mesures 
polítiques (estatals o d’altres actors com per exemple altres agències de les Nacions Unides) per a 
facilitar la integració, del grau de similitud cultural entre la societat d’origen i la d’acollida, etc. És 
per això que, per tal d’afavorir una millor integració a les persones desplaçades, l’ACNUR finança 
la seua assistència inicial fomentant l’accés a la capacitació en sentit ampli i particularment 
l’educació dels nens i nenes desplaçats en el nou medi en què es troben.

El programa comú per a la integració de la Comissió Europea53, que té com a objectiu establir “un 
marc europeu coherent per a la integració a la Unió de ciutadans de països tercers”, estableix onze 
principis bàsics comuns (PBC) sobre integració i presenta una sèrie de propostes d’acció per posar- 
los en pràctica a nivell estatal i europeu. Tot i que aquests principis estan pensats per a la població 
immigrada, creiem important tenir-los en compte ja que guien també, tot i que no explícitament, les 
dinàmiques d’integració de la població refugiada a Europa. Aquests principis bàsics comuns són:

- PBC1. “La integració ha de ser un procés bidireccional i dinàmic d’adaptació mútua entre 
l’immigrant i la societat d’acollida”.

- PBC2. “La integració implica el respecte dels valors bàsics de la UE”. 

- PBC3. “L’ocupació és un element clau del procés d’integració”.

- PBC4. “Un coneixement bàsic de la llengua, la història i les institucions de la societat d’acollida 
és indispensable per a la integració”.

- PBC5. “Els esforços en educació són essencials per preparar els immigrants a participar de 
manera més activa en la societat d’acollida”.

- PBC6. “Per a una millor integració és essencial l’accés dels immigrants a les institucions, com 
també als béns i els serveis públics i privats, sobre la base de la igualtat i la no- discriminació”.

- PBC7. “La interacció freqüent entre immigrants i ciutadans dels estats membres és un 
mecanisme fonamental per a la integració”.

- PBC8. “La pràctica de les diverses cultures i religions ha de ser garantida, sempre que no 
suposen la violació d’altres drets fonamentals inviolables o de la llei vigent”.

- PBC9. “Cal encoratjar la participació dels immigrants en els processos democràtics i en la 
formulació de polítiques i mesures d’integració, especialment a escala local”.

53. El document en castellà es pot consultar a: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:l14502
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- PBC10. “Cal estendre les polítiques i les mesures d’integració a totes les àrees polítiques rellevants”.

- PBC11. “Cal desenvolupar objectius clars, indicadors i mecanismes d’avaluació per ajustar les 
polítiques i mesurar el progrés en termes d’integració”.

Migració
Els moviments migratoris no són un fenomen nou, ja que han existit des dels temps més remots. 
Tal i com afirmen Malgesini i Giménez, “los movimientos migratorios son el producto de una 
tendencia natural e histórica de las personas a desplazarnos siempre con un mismo objetivo: 
mejorar nuestra situación de partida” (2000: 282). En l’actualitat, però, es donen diversos factors 
que permeten afirmar que hi ha una mobilitat sense precedents en la història de la humanitat. 
Segons Blanco, alguns d’aquests són “las crecientes diferencias de desarrollo entre regiones, el 
aumento de la interdependencia económica internacional, los avances en los medios de 
comunicación y de transporte, el reconocimiento del derecho de los inmigrantes a vivir con sus 
familias, la creciente conflictividad mundial generadora de un número cada vez mayor de 
refugiados y desplazados, etc.” (2006:7)54.

Paral·lelament a aquests factors, el desenvolupament tecnològic que han viscut les societats 
anomenades desenvolupades els permet ser més conscients de l’arribada d’immigrants a les 
seues fronteres. Tot i que hi ha qui pensa que les migracions són d’exclusiva incidència en el món 
desenvolupat, el cert és que aquesta és una apreciació errònia. Tenint en compte les dades 
referents a països concrets (i no al context regional o continental), els països amb una proporció 
d’immigració estrangera més gran són asiàtics o del Pròxim Orient i no pas occidentals (Blanco 
2006:13). A més a més, és important tenir en compte que una gran part de les migracions 
internacionals es produeixen a l’interior de regions que es consideren en desenvolupament 
(Malgesini i Giménez 2000:287). Les dades, així doncs, “nos revelan la cautela que se debe tener 
ante percepciones, ya tradicionales y de cierto tinte etnocéntrico, de que Occidente ha sido y es el 
gran centro receptor de inmigración extranjera” (Blanco 2006:14).

Els protagonistes d’aquesta realitat social marcada pels moviments migratoris són, sens dubte, els 
migrants, la definició dels quals comprèn totes aquelles persones que “se desplazan, en algún 
momento de su vida o en más de un momento, de un lugar a otro” (Soto 2006:16)55. Des d’aquesta 
perspectiva es considera migrants tant les persones que migren d’un país a un altre com les que migren 
dins del mateix país, ja siga voluntàriament o involuntària, o per les causes que siguen. Així doncs, 
aquesta accepció inclou les categories de persones que comunament es coneixen com a immigrants 
econòmics, refugiats, o desplaçats interns. Cal destacar, a més a més, que el concepte immigrant és 
l’accepció utilitzada des del punt de vista no del migrant en si sinó de les societats receptores.

En l’actualitat, la facilitat de moviment de béns de consum, capital i idees no es correspon amb la 
que tenen les persones. Tal i com afirma Blanco, “pese a las tendencias globalizadoras que 
generan un incremento de los movimientos de capitales, mercancías o ideas, lo cierto es que la 
libre circulación de las personas no es una realidad en nuestro planeta territorializado” (2006:9). 
Com a resultat d’aquesta aparent contradicció, les estrictes polítiques migratòries que durant els 
últims anys han desenvolupat alguns països, entre els quals es troba Espanya, condemnen un 
elevat nombre de migrants a la clandestinitat incrementant així la seua vulnerabilitat.

Nacionalitat
La nacionalitat és la condició jurídica que s’atribueix als súbdits d’un estat.

54. Blanco F. De Valderrama, Cristina (ed.) (2006) MIGRACIONES. Nuevas movilidades en un mundo en 
movimiento. Anthropos-Ikuspegi: Rubí. 
55. Soto, Pepi (2006) Docentes, sujet@s culturales y mediador@s interculturales a Soto, Pepi (dir.) Hacia el 
aula intercultural. Experiencias y referentes. Ministerio de Educación y Ciencia: Madrid.
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Neutralitat
La neutralitat és la possibilitat de no prendre partit per cap de les opcions que es plantegen en un 
conflicte.

L’ACNUR es regeix pel principi de neutralitat i imparcialitat definit en el seu mandat, i la seua tasca 
humanitària i social té un caràcter totalment apolític. Això vol dir que atén a totes les víctimes que 
genera un conflicte independentment del seu origen i les seues característiques, però no es 
posiciona políticament en relació al conflicte, ja que com a agència humanitària considera que si 
ho fés deixaria de ser acceptada en molts contextos i això tindria una sèrie de conseqüències 
negatives per a les poblacions vulnerables que depenen de la seua ajuda arreu del món. L’ACNUR, 
així doncs, és un organisme que a través de la seua neutralitat i imparcialitat garanteix la seua 
independència dels governs per poder dur a terme la seua tasca de protecció i assistència a les 
persones desplaçades.

Algunes veus crítiques amb aquesta postura plantegen que l’ACNUR no posa en perill la seua 
neutralitat pel fet de recordar i recomanar als governs dels països amb població desplaçada que 
han de complir les seues responsabilitats i obligacions primordials recollides als tractats i lleis 
internacionals. Sovint aquestes veus reclamen un posicionament més clar de les Nacions Unides i 
les seues agències en la prevenció i pacificació de conflictes.

Cal, però, no confondre la neutralitat amb la passivitat. En aquest sentit, una de les tasques més 
importants de l’ACNUR és proposar i recomanar als governs implicats en els conflictes que s’obrin 
a la negociació política per tal d’emprendre mesures per acabar amb els conflictes i per aconseguir 
una pau duradora.

Organismes internacionals
La pèrdua de vides i els abusos patits durant les dues guerres mundials (1914-1918 i 1939-1945) van 
fer evident a la comunitat internacional la necessitat de desenvolupar instruments moderns per a 
garantir el respecte als drets humans.

El 1919, durant les negociacions del Tractat de Versalles després de la Primera Guerra Mundial, les 
nacions signatàries56 van establir la Societat de Nacions (també coneguda com a Societat de 
Nacions). La Societat de Nacions va ser creada amb l’objectiu d’evitar la guerra, i pretenia que els 
conflictes entre les nacions del món se solucionaren per la via diplomàtica tot potenciant la 
col·laboració entre els estats. Un dels seus mandats feia referència a la protecció i promoció de 
molts dels drets que més tard van ser inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans.

La reunió fundacional de la Societat de Nacions es va celebrar a Londres l’any 1920, i poc després 
l’organisme es va traslladar a Ginebra. La Societat estava formada per 40 estats membres, entre 
els quals es comptaven part dels vençuts durant la Primera Guerra Mundial, i en van quedar fora 
els Estats Units d’Amèrica (per no estar d’acord amb les sancions establertes a Alemanya després 
de la Primera Guerra mundial, i per la postura aïllacionista de l’oposició republicana), i l’URSS 
(integrada el 1934 i expulsada el 1940).

La Societat de Nacions s’estructurava sobre una Assemblea General on participaven tots els estats 
membres, un Consell de 9 membres (més tard 11, 5 d’ells permanents), una Secretaria, i òrgans 
consultius com el Tribunal Penal Internacional, l’Organització Internacional del Treball, etc.

Tot i que l’organització va tenir alguns èxits en la mediació de conflictes i la lluita a favor dels drets 
dels treballadors, el seu prestigi es va veure atacat per la incapacitat per resoldre altres conflictes. 
L’expansionisme del nazisme i el feixisme per Europa i el Japó van donar el cop definitiu a 
l’organització, incapaç d’evitar el rearmament d’Alemanya i les seues agressions a d’altres països. 
La Societat de Nacions va ser desarticulada oficiosament en no poder evitar l’esclat de la Segona

56. França, Itàlia, Japó, Regne Unit, Estats Units d'Amèrica, i Alemanya
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Guerra Mundial, tot i que oficialment la seua desaparició com a institució no es va donar fins 
després de l’acabament de la Guerra. El seu ideari va ser heretat per l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU), a la què va transmetre les seues missions l’any 1946, tot i que els líders aliats ja 
havien acordat la seua creació a la Conferència de Ialta (1945).

L’Organització de les Nacions Unides57 (ONU) és una organització internacional que va ser fundada 
l’any 1945 després de la Segona Guerra Mundial amb la intenció de substituir la Societat de 
Nacions en el mandat d’evitar les guerres entre estats i actuar com a plataforma per al diàleg. 
L’ONU, tal i com estableix a través de la seua Carta Fundacional58, té com a objectius facilitar la 
cooperació en dret internacional, seguretat internacional, desenvolupament econòmic, progrés 
social, i drets humans, així com aconseguir la pau a nivell mundial.

Actualment l’ONU està formada per 194 estats membres59, el que suposa la quasi totalitat dels 
estats sobirans del món. L’Organització, que a part de la seua base principal a la ciutat de Nova 
York té seus arreu del món, està dividida en cinc òrgans principals: l’Assemblea General, el Consell 
de Seguretat, el Consell Econòmic i Social, la Secretaria, i la Cort Internacional de Justícia. L’ONU 
també compta amb un nombre d’organitzacions i agències especialitzades vinculades als cinc 
òrgans principals. Algunes de les més conegudes són l’UNICEF (el Fons de les Nacions Unides per 
a la Infància), l’UNESCO (l’Organització Educacional, Científica i Cultural de Nacions Unides), o 
l’ACNUR (l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats).

Mapa dels estats membres de l’ONU

57. Per a més informació consulteu: http://www.un.org/spanish/aboutun/uninbrief/pdf/SP_UN_inBrief.pdf 
(en castellà).
58. Per al text en castellà, consulteu: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
59. Per un llistat en ordre alfabètic dels estats membres de l’ONU consulteu:
http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm (en castellà). Per un llistat per data d’incorporació a 
l’ONU consulteu: http://www.un.org/spanish/aboutun/growth.htm (en castellà).

Font: Traducció i elaboració pròpia a partir del mapa: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:United_Nations_Members.PNG

Estats que oficialment són membres de l’ONU.

Estats o regions que oficialment no són membres de l’ONU. 
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Persones apàtrides
Les persones apàtrides són aquelles que no tenen cap nacionalitat reconeguda de manera oficial, 
és a dir, cap país les reconeix com a ciutadanes. L’ACNUR considera que diversos milions de 
persones estan atrapades en aquest buit legal, i destaca que per això disfruten d’un accés mínim 
a la protecció legal o internacional o a drets bàsics com la salut i l’educació.

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama que “Tota persona té dret a una nacionalitat”. 
L’apatridia es regula en base a dos tractats específics: la Convenció de 1954 sobre l’Estatut dels 
Apàtrides, i la Convenció per a Reduir els Casos d’Apatridia de 1961.

Persones sol·licitants d’asil
Les persones sol·licitants d’asil són aquelles que, fugint del seu país, es refugien en un segon Estat 
i sol·liciten asil, és a dir, el dret a ser reconegudes com a refugiades de bona fe i a rebre protecció 
legal i assistència material d’acord amb la seua condició.

En èpoques de grans crisis l’ACNUR ha propiciat canvis en el sistema d’asil per tal de simplificar- 
lo i accelerar-lo. Així, durant les guerres dels Balcans dels anys 1990 es va impulsar un sistema de 
“protecció temporal” (ACNUR 2006:11)60 per tal de donar respostes més ràpides als sol·licitants 
d’asil i evitar la saturació dels canals oficials de concessió d’asil dels països receptors.

Persones desplaçades internes
Les persones considerades desplaçades internes61 són víctimes de situacions semblants a les de 
les persones refugiades, és a dir: també fugen de zones en conflicte o de les persecucions de 
civils, amb la diferència que no han creuat cap frontera sinó que han romàs als seus països 
d’origen. Legalment, pel fet de no haver creuat la frontera del seu país, aquestes persones no es 
consideren refugiades i per tant no poden rebre protecció internacional i ajuda.

L’any 2005 es va decidir abordar el problema de les persones desplaçades internes de manera 
coordinada, i per tal de fer-ho adequadament es va implementar l’anomenat “enfocament de 
grup” (o cluster approach en anglès). Com a resultat d’això, actualment l’ACNUR coneix d’una 
manera més acurada la realitat de les persones desplaçades internes i pot assistir-les millor. De fet, 
tot i que les persones desplaçades internes segueixen formant part d’un cert buit legal (ACNUR 
2006:12)62, constitueixen el gruix del total de persones que reben l’ajut de l’ACNUR. L’Agència 
calcula que arreu del món n’hi han al voltant de 40 milions63 i afirma que són un grup creixent.

El desplaçament intern, així doncs, és una de les principals problemàtiques d’avui dia, i és per això 
que des de fa uns anys s’està debatent a nivell internacional com ajudar millor a persones que 
entren dins d’aquesta categoria i qui hauria de responsabilitzar-se de la seua atenció.

Persones refugiades
El mandat fundacional de l’ACNUR defineix les persones refugiades com aquelles persones que es 
troben fora del seu país d’origen i no poden retornar-hi a causa d’un temor ben fundat de 
persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un grup social 
determinat. La gran majoria de les persones refugiades i beneficiàries dels programes de l’ACNUR 
arreu del món són dones, nens i nenes.

L’estatut de refugiat és concedit pels estats d’acollida en base a les definicions sobre els refugiats 
establertes per la Convenció de Ginebra de 1951 i el seu Protocol de 1967 i, en alguns casos, en

60. ACNUR (2006) Los refugiados en cifras. Edició 2005. Ginebra: ACNUR. 
61. En anglès IDP (Internally Displaced People).
62. ACNUR (2006) Los refugiados en cifras. Edició 2005. Ginebra: ACNUR. 
63. http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152
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en base a altres instruments regionals. El 2008, els països signants de la Convenció de Ginebra de 
195164 i/o el seu Protocol de 196765 sumen un total de 147 estats66.

Mapa de la ratificació de la Convenció de 1951 i el Protocol de 1967 arreu del món

És important recordar que el reconeixement de la condició de refugiat és declaratiu i no constitutiu 
(Gil Bazo 2008:4)67, ja que una persona és refugiada quan es donen en ella les circumstàncies 
especificades a la Convenció de Ginebra de 1951 i encara que l’Estat on es refugia no la reconega 
oficialment com a refugiada.

Persones retornades
Segons l’ACNUR, la majoria de les persones refugiades (sobretot les que no són refugiades a llarg 
termini) prefereix tornar als seus països d’origen si les circumstàncies ho permeten (ACNUR 2006:14).

L’ACNUR fomenta el retorn voluntari sempre i quant el conflicte que ha motivat la marxa de la 
persona o persones haja deixat d’existir i/o s’haja resolt, hi haja condicions reals pel retorn de les 
persones refugiades, i la pròpia agència encara estiga present en el país de retorn. En situacions 
com aquestes l’ACNUR facilita el retorn i proporciona ajuda bàsica per tal d’assistir la persona o 
persones en la seua nova etapa, ja que sovint les persones retornades es troben en una situació 
molt delicada i vulnerable.

64. El text íntegre de la Convenció de Ginebra de 1951 referent a les persones refugiades es pot consultar 
en castellà a: http://www.acnur. org/biblioteca/pdf/0005.pdf
65. El text íntegre del Protocol de 1967 es pot consultar en castellà a: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0003.pdf
66. Per un llistat extensiu dels estats firmants de la Convenció de Ginebra de 1951 i/o el seu Protocol de 1967, 
consulteu http://www.unhcr. org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
67. Gil Bazo, María Teresa (2008) Refugiado: definición y protección, Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo. Hegoa (http://dicc.hegoa.efaber.net, última consulta 19-04-2008).

Font: Traducció pròpia a partir del mapa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Refugeeconvention.PNG

Països que només han ratificat la Convenció de 1951. 

Països que només han ratificat el Protocol de 1967.

Països que han ratificat la Convenció de 1951 i el Protocol de 1967.

Països que no han ratificat ni la Convenció de 1951 ni el Protocol de 1967.
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Prejudicis
Els prejudicis són judicis de valor previs a un coneixement profund de la realitat. Es poden definir 
com a creences o valoracions precipitades que condicionen el punt de vista de les persones i que 
sovint donen lloc a estereotips i conductes discriminatòries. Tot i que els prejudicis també poden 
ser en positiu, generant, aleshores, conductes d’emulació.

Protecció
Per protecció s’entén l’acció de protegir, és a dir, defensar algú o alguna cosa d’un perill que 
l’amenaça. Quan parlem de persones, és important tenir en compte que en última instància els 
responsables de la seua protecció i la seua prosperitat en tant que éssers humans són els estats 
als què pertanyen. Malauradament, però, al llarg de la història són nombrosos els exemples 
d’estats que no vetllen pel benestar dels seus ciutadans i les seues ciutadanes. De fet, avui dia es 
compten en milions els casos de persones que, ja siga degut a conflictes o a situacions 
d’emergència, han hagut de fugir dels seus llocs d’origen i han de fer front a una situació de 
vulnerabilitat sense el recolzament ni la protecció de l’estat al qual pertanyen.

Aquesta realitat, que anys enrere es considerava un assumpte intern dels estats ha passat a ser, 
després de la Convenció de Ginebra del 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats, un assumpte d’interès i 
responsabilitat internacional que motiva intervencions humanitàries. En aquest sentit, el sistema de 
protecció internacional, que parteix del reconeixement de les persones com a portadores d’uns 
drets humans que els són inherents, garanteix la protecció d’aquelles persones els estats de les 
quals no han sabut o no han volgut responsabilitzar-se del seu benestar. Emparat pel corpus de lleis 
i tractats internacionals l’ACNUR treballa amb els estats i altres organitzacions afins pel respecte als 
drets humans, la protecció legal i la millora de les condicions de vida de les persones refugiades.

L’ACNUR té com a objectiu assegurar que els governs duguen a terme totes les accions necessàries 
per protegir les persones refugiades i/o desplaçades que es troben en els seus territoris o que estan 
a l’espera de ser-hi admeses. La protecció internacional de les persones refugiades per part de 
l’ACNUR comença amb el proveïment d’uns mínims bàsics de menjar, aigua, assistència mèdica i 
protecció immediatament després de qualsevol èxode. Segueix amb la seua admissió a un país 
d’asil, el respecte a la garantia d’asil i als seus drets humans fonamentals, entre els quals es troba el 
principi de no ser retornades per la força a un país on la seua seguretat i la seua supervivència 
estiguen en perill (principi de non-refoulement). L’ACNUR entén que la protecció internacional de les 
persones refugiades només acaba amb la consecució d’una solució duradora. És per això que una de 
les seues tasques és la búsqueda de solucions duradores per tal que les persones refugiades puguen 
tornar a la normalitat de les seues vides abans que es convertissin en refugiades. A llarg termini, i 
sempre que les condicions ho permeten, l’ACNUR ajuda a repatriar civils a les seues zones d’origen, 
promou la seua integració en països d’asil, o facilita el seu reassentament a països tercers.

Pel fet que l’ACNUR és l’única organització mundial amb l’objectiu de protegir les persones 
refugiades a nivell global, sovint es diu que la protecció és l’ànima de l’ACNUR. Entre d’altres, 
l’ACNUR vetlla per:

- La ratificació i aplicació de les convencions internacionals per la protecció de les persones 
refugiades a nivell global.

- La seguretat i el benestar de les persones refugiades als països d’asil ( junt amb les autoritats 
nacionals).

- Les necessitats de totes les persones refugiades.

- La promoció de mesures ( juntament amb governs i altres actors internacionals) per acabar amb 
les condicions que van provocar el desplaçament de persones per tal que aquestes puguen 
tornar a casa amb seguretat.

- Facilitar, assistir i avaluar la seguretat i la dignitat de la repatriació voluntària sempre i quan siga 
possible i, quan no ho és, promoure altres solucions duradores d’integració local o reassentament.
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Racisme
El racisme és fruit d’un procés d’alteralització (raciació) que suposa una classificació dels éssers 
humans i la seua divisió en ordres etnocèntrics identificats per un o més marcadors físics, d’origen 
o culturals. En relació a aquests, es parla de racisme biologista o racisme culturalista segons les 
múltiples formes de legitimació i justificació de la diferència.

Els racistes adjudiquen una sèrie d’atributs a aquests marcadors i legitimen les seues relacions 
afectives vers les persones en relació a l’ordre en què aquestes s’inscriuen dins de la seua 
classificació dels grups humans. Aquest comportament suposa concepcions essencialistes, i en el 
cas de l’alterofòbia, s’implementa des de postulats integristes que molts cops no recorren a la idea 
de raça, sinó que fan servir conceptes com ètnia o cultura, entre d’altres. Cal tenir en compte que 
l’alterofòbia no només implica fòbia als altres, tot i que pot ser que aquesta es doni, sinó fòbia a la 
mescla dels altres ordres amb l’ordre propi.

Per una altra banda, l’alteralització també pot implicar una ideologia alterofílica. En aquest cas, el 
punt de partida és l’apreciació de l’altre, de la possibilitat de mescla i de la negociació del que és 
propi amb el que és aliè.

Des de l’antropologia social i cultural, San Román (1996)68 afirma que ni els racistes ni els 
antirracistes tenen arguments científics per a ser-ho, perquè ni les tesis racistes ni les antirracistes 
tenen cap base lògica ni empírica clara en què basar-se. Partint d’aquesta observació, l’autora 
defensa la filantropia del “perquè sí” i l’antirracisme basat en les conviccions respecte a la relació 
entre els éssers humans.

Raça
El concepte de raça va aparèixer arrel de les variacions físiques observades entre individus com a 
conseqüència de l’expansió dels europeus occidentals a partir del segle XV.

El concepte de raça va esdevenir global al ser aplicat a tota l’espècie humana, fet que el diferencia 
d’altres ideologies més localitzades de diferenciació. Consistia en la creença que els éssers 
humans es dividien en un reduït nombre de categories (que podien estar dividides en sub-races) 
ordenades en funció d’unes certes qualitats associades, a través de les quals es justificava la 
desigualtat. El caràcter essencialista de les races va fer que l’ordre social racialitzat s’entengués 
com a real, natural i inqüestionable, donant lloc a la institucionalització del racisme.

Des de l’antropologia, diversos autors van justificar la divisió de la humanitat en races i la seua 
posterior jerarquització, fins al punt que la disciplina es coneixia com “la ciència de les races”. El 
trencament amb aquesta visió dominant va venir de la mà de Franz Boas, fervent crític de la 
jerarquització de les races, però no va ser fins als 1960s que el concepte de raça es va sotmetre a 
crítica. Els anti-racistes van criticar el fet que la humanitat es pogués dividir en un xicotet nombre 
de races fent evident que la gran variabilitat de l’espècie humana demostrava per si sola la 
simplicitat i la manca de base científica de les tesis racistes.

Avui dia es considera que les races en tant que categories classificatòries de l’espècie humana no 
existeixen, tot i que sí que existeix el resultat socialment creat de la jerarquització de races, és a 
dir, el racisme. En aquest sentit, el genetista Cavalli-Sforza i el seu equip interdisciplinar, ha 
investigat durant més de 50 anys per establir el que ha denominat “famílies genètiques” i que en 
cada una de les quals es troben grups humans fenotípicament molt diferenciats69.

En el context del dret d’asil i la protecció internacional, l’ACNUR, al Manual de procediments i 
criteris per a determinar la condició de refugiat en virtut de la Convenció de 1951 i el

68. SAN ROMÁN, T. (1996) Los muros de la separación. Ensayos sobre alterofobia y filantropía. Tecnos-UAB, 
Madrid-Bellaterra.
69. Per a ampliar aquesta informació, consultar CAVALLI-SFORZA, L., i CAVALLI-SFORZA, F., (1994) Qui som. 
Història de la diversitat humana. Col. Mare Nostrum, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
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protocol de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats70, defineix quin és el concepte de raça que s’ha de 
tenir en compte a l’hora de realitzar la inclusió en la definició de refugiat:

“El concepte de raça s’ha d’entendre en el sentit més ampli abastant tots els grups ètnics 
habitualment anomenats“races”. Sovint implicarà la pertinença a un grup social determinat 
d’ascendència comuna que constitueix una minoria en el si d’una col·lectivitat més àmplia. 
La discriminació per motius de raça ha estat condemnada universalment com una de les 
violacions més notòries dels drets humans. Per tant, la discriminació racial constitueix un 
element important a l’hora de determinar l’existència de persecució.

La discriminació per motius racials equivaldrà en moltes ocasions a una persecució en el 
sentit de la Convenció de 1951. Així serà sempre que, a causa de la discriminació racial, es 
vulnera la dignitat humana d’una persona fins a un punt incompatible amb els drets 
humans més elementals i inalienables, o quan no fer cas de barreres racials porta 
aparellades greus conseqüències.”

Refugi
Un cop superada la diferenciació tradicional existent entre els termes d’asil i refugi —que, entre 
d’altres, es reflectia a la primera Llei d’asil espanyola de 1984 que, fins la reforma de 1994, 
diferenciava l’asil (protecció concedida com prerrogativa de l’Estat) i el refugi (concedit d’acord amb 
la Convenció de Ginebra de 1951—, ara s’interpreta l’asil com la protecció concedida als refugiats i 
el terme refugi passa a ser entès de forma general com el lloc, el país, que atorga la protecció71.

No obstant això, es pot parlar també de refugi temporal, que es defineix com una protecció 
transitòria que reben les persones exiliades fins que l’estat que les acull adopta una decisió oficial 
sobre la situació de l’individu sol·licitant, ja siga que reconeix el dret d’asil de la persona o que el 
rebutja. El refugi temporal s’estén, a més a més, a aquelles situacions d’afluència de refugiats o 
desplaçats com a conseqüència d’un conflicte i que són acollits temporalment a l’espera d’una 
solució duradora72.

Un dels aspectes més polèmics a l’hora d’encarar el tema del refugi és la diferència entre refugiats 
i immigrants. Totes dues categories fan referència a persones nascudes fora del país receptor que 
poden arribar a compartir un marc de problemes vitals i necessitats insatisfetes als seus països 
d’origen. Segons la pàgina web internacional de l’ACNUR (www.acnur.org), “normalmente, un 
migrante abandona su país voluntariamente, en busca de una vida mejor. Para un refugiado, las 
condiciones económicas del país de asilo son menos importantes que su seguridad. En la práctica, 
la distinción puede ser, en ocasiones, difícil de establecer, pero es fundamental: un migrante 
disfruta de la protección del gobierno de su país de origen, el refugiado no”. La diferència entre 
uns i altres, per tant, és subtil i sovint poc clara. El que és cert és que ningú tria ser una persona 
refugiada: “ser refugiat va més enllà del fet de ser un simple estranger. Vol dir, també, viure a l’exili 
i dependre dels altres per poder cobrir necessitats bàsiques com ara l’alimentació, la roba o 
l’habitatge” (ACNUR, 1993)73.

70. Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Disponible a: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0626.pdf
71. Tesauro Internacional de Terminología sobre los Refugiados. Segunda Edición. Publicado bajo los 
auspicios de la Red Internacional de Documentación sobre Refugiados. Preparado por Jean Atchinson. 
ACNUR, Ginebra, 1997.
72. Tesauro Internacional de Terminología sobre los Refugiados. Op.cit.
73. ACNUR (1993) Els orígens de l’asil, a La situació dels refugiats al món: El repte de la protecció. Alianza 
Editorial: Madrid.
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Tenint en compte aquesta perspectiva, les persones refugiades ho són en cas que la seua vida 
perille o si els seus drets individuals estan greument amenaçats per algun dels motius que recull la 
Convenció de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats a la seua societat d’origen i, per 
aquest motiu, necessiten una protecció especial.

No totes les persones en situació de risc similar al descrit per l’ACNUR reben la consideració 
jurídica de refugiat, com pot ser el cas dels desplaçats interns, que són un dels grups més 
vulnerables. Tot i la diferenciació entre refugiats, immigrants o desplaçats interns, “el 
reconocimiento de la condición de refugiado es meramente declarativo y no constitutivo. Es decir, 
un refugiado lo es desde el momento en el que se dan en él las circunstancias que especifica la 
Convención de Ginebra de 1951, independientemente de su reconocimiento o no por parte del 
Estado” (Gil Bazo 2008:4)74.

Repatriació
La repatriació és l’acte de fer tornar a la seua pàtria o país algú que prèviament n’havia eixit.

L’ACNUR facilita la repatriació voluntària com a solució duradora sempre i quant es donen les 
condicions bàsiques per a dur-la a terme amb garanties d’èxit. Aquestes condicions mínimes fan 
referència al seu caràcter voluntari, i al fet que es doni necessàriament en un context de seguretat 
i en condicions de dignitat per a la persona repatriada. De fet, la repatriació voluntària depèn 
majoritàriament dels esforços del país d’origen de la persona desplaçada per crear les condicions 
de seguretat necessàries (tant físiques, com legals o materials) i el retorn a la total protecció 
nacional que se’n deriva. En última instància, però, la decisió depèn de la persona afectada.

El paper de l’ACNUR en els processos de repatriació voluntària és múltiple, ja que l’agència actua 
com a promotora, facilitadora i assistent depenent de les necessitats i dels contextos en els què es fa 
efectiu el retorn. Per tal que la repatriació voluntària siga realment una solució duradora cal que tant 
l’ACNUR i les agències de les Nacions Unides, com els països d’origen i asil cooperen per tal que la 
repatriació, la reintegració, la rehabilitació i la reconstrucció es donen sense cap mena de fissura.

Retorn
Segons la Directiva 2008/115/CE de retorn del Parlament Europeu de desembre de 2008, el retorn 
és un procés de tornada d’un nacional d’un tercer país, ja siga en acatament voluntari d’una 
obligació de retorn, o bé de manera forçosa a:

- El seu país d’origen, o

- Un país de trànsit d’acord amb acords de readmissió comunitaris o bilaterals o d’un altre tipus, o

- Un altre tercer país al qual el nacional d’un tercer país decideix tornar voluntàriament i en el 
qual serà admès.75

En el cas de refugiats i desplaçats interns, retornar implica tornar un altre cop al lloc on es trobaven 
abans de convertir-se en desplaçats, ja siga aquest el seu lloc de naixença o no. En el cas dels 
refugiats el retorn implica necessàriament creuar fronteres internacionals, mentre que en el cas 
dels desplaçats interns el retorn suposa el moviment dins d’un mateix país.

El retorn és un dels principals passos dels processos de rehabilitació postbèl·lics. En aquest sentit, 
l’ACNUR afavoreix la repatriació voluntària de les persones desplaçades sempre i quan es 
compleixen quatre principis bàsics:

74. Gil Bazo, María Teresa (2008) Refugiado: definición y protección, a Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo Hegoa (http://dicc.hegoa.efaber.net, última consulta 19-04-2008).
75. ACNUR (1993) Els orígens de l’asil, a La situació dels refugiats al món: El repte de la protecció. Alianza 
Editorial: Madrid.
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- La desaparició de les circumstàncies causants de l’èxode. La voluntarietat del retorn.

- L’existència d’un acord tripartit entre el país d’origen de les persones desplaçades, el seu país 
d’acollida i l’ACNUR per tal de proporcionar garanties formals de seguretat a les persones 
retornades.

- L’existència de condicions de seguretat i dignitat reals per a les persones retornades.

Siga com siga, el retorn dóna lloc a un dels principals desafiaments dels processos de pacificació: 
la integració de les persones desplaçades, ja siguen refugiades o desplaçades internes. De fet, la 
integració d’aquestes persones és una part ineludible dels processos de reconciliació i pacificació, 
però cal tenir en compte que no totes les persones desplaçades decideixen retornar al lloc d’on 
van fugir encara que existixen una sèrie de garanties reals per fer-ho. De fet, en la decisió de 
retornar o de quedar-se al lloc d’acollida hi influeixen molts factors de diversos tipus (personals, 
materials, laborals, econòmics, etc.), i això fa que en situacions similars hi haja persones que 
prenguen opcions diferents tenint en compte les seues necessitats i les seues prioritats.

Quan es dóna, el retorn pot presentar característiques molt diferents. Així, es pot parlar de retorn 
espontani o organitzat (per exemple per la comunitat internacional); voluntari, induït o forçat; 
individual o familiar; en grups menuts o massiu; després d’un acord de pau o abans de la fi del 
conflicte; un cop ha desaparegut la causa que va motivar l’èxode o abans que desaparega... En 
funció de les característiques de l’exili el retorn es pot fer per etapes, sobretot quan aquest implica 
el desplaçament a una altra zona dins del mateix país.




