
CONFLICTMINERALSELS #CONFLICTMINERALS AL 
LLARG DE LA HISTÒRIA

OBJECTIU: 
Donar a conèixer la realitat de 
la RDC en relació a l’extracció 
de minerals per a la fabricació 
de productes tecnològics.
Reflexionar sobre el nostre 
model de consum actual i 
passat, i l’impacte que té i ha 
tingut en altres indrets del 
món.

FITXA TÈCNICA

METODOLOGIA: 
L’activitat consisteix, en parelles, en treballar la cronologia interactiva 
disponible als links següents , respondre les preguntes de la fitxa i pos-
teriorment posar en comú les conclusions extretes amb els companys i 
companyes. (versions en català i español)

DURADA: 2h   EDAT: a partir de 13 anysPi

Sabeu quina és la relació entre tràfic d’armes, grups armats, violència contra la població o sobreexplotació 
de minerals? Us heu plantejat mai quines repercussions va tenir el boom de la tecnologia als anys 90, com 
per exemple el llançament de la primera PlayStation al mercat? 

A continuació us proposem una activitat que té per objectiu descobrir la relació que hi ha entre tots aquests 
conceptes, quins esdeveniments són causa o conseqüència de quins, quina ha estat l’evolució del nostre 
model de consum, cap a on anem i què hi podem fer.

Per si no heu fet el taller “Mòbils high tech, vides low cost” de Justícia i Pau i Solidaritat Castelldefels 
Kasando, informació prèvia d’interès:

El terme #ConflictMinerals (minerals de conflicte) fa referència a l’extracció o comercialització de minerals o 
metalls en condicions que afavoreixen el sosteniment o fomenten l’emergència de grups armats 
en països en guerra o amb violacions greus dels drets humans.
Aquests metalls es troben en tots els productes electrònics així com en productes de joieria, 
automoció, equips mèdics i moltes altres indústries.
La manca de control sobre el comerç de minerals genera ingressos per a actors armats enfrontats 
en diferents guerres. A la República Democràtica del Congo (RDC), durant més de 15 anys, la lluita 
pel control dels lucratius recursos de l’est del país ha estat un important incentiu perquè les parts 
implicades continuïn enfrontant-se1. 

 1 Justícia i Pau. (2016). La febre dels minerals: Responsabilitats, regulacions I resistències. Barcelona. Pp. 25. 

INTRODUCCIÓ

GUIA DE L’ACTIVITAT

CAT ESP

http://conflictminerals.es/es/cronologia-2/
http://conflictminerals.es/ca/quadern-de-cm-la-febre-dels-minerals/
http://conflictminerals.es/es/cronologia-2/


Poseu en comú les vostres conclusions i feu un llistat d’accions que podeu dur a terme, tant a nivell in-
dividual com col·lectiu (a l’escola, com a grup classe, en l’àmbit familiar, amb els amics, etc.), per frenar 
els #ConflictMinerals.

CONCLUSIONS COMUNES

Obriu la pàgina web www.conflictminerals.es. 
A partir de la informació que hi trobareu, responeu 
les següents qüestions:

1. Què és el coltan?

2. D’on s’extreu i per quin motiu?

3. Feu un llistat de 5 productes que es troben a 
les vostres cases que continguin coltan:
1.
2.
3.
4.
5.

Obriu la cronologia “Els #ConflictMinerals al 
llarg de la història”. Després d’haver llegit el 
seu contingut, responeu les següents qües-
tions:

4. Què és la colonització? Perquè uns països 
colonitzen els altres?

5. Quin gran esdeveniment té lloc als anys 90?

6. Quins dos esdeveniments segueixen aquest 
fet en el temps? Hi veieu alguna relació?

7. Identifiqueu algun altre moment en la crono-
logia on un avenç tecnològic va seguit d’un con-
flicte armat? 

8. En quin any els organismes internacionals 
es comencen a organitzar per fer un seguiment 
d’aquesta problemàtica?

9. A Estats Units, en quin any entra en vigor una 
llei o normativa que abordi els #ConflictMinerals? 
I a Europa?

CONCLUSIONS:

1O. Què heu après amb aquesta activitat?

11. Què creieu que podeu fer vosaltres per no 
contribuir a perpetuar aquesta situació a la 
RDC? 

Podeu trobar idees aquí: 

ACTIVITAT

CONSUM RESPONSABLE

http://conflictminerals.es
http://conflictminerals.es/ca/consumo-responsable/


MINERALS
#CONFLICTMINERALSJUSTÍCIA I PAU

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a 
Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat  
la promoció i defensa dels drets humans de les 
persones i els pobles, la justícia social, la pau i 
el desarmament, la solidaritat i la protecció del 
medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica 
a la sensibilització i informació de la ciutadania i 
a la incidència política sobre els poders públics, 
partits polítics, institucions socials i empreses 
privades, mitjançant activitats diverses, com 
campanyes públiques, informes, edició de publi-
cacions, organització de congressos, conferències, 
seminaris, jornades, intervencions als mitjans de 
comunicació, etc.

#ConflictMinerals és una campanya de Justícia i Pau 
per donar a conèixer la relació que hi ha entre els 
productes tecnològics i els conflictes armats i viola-
cions de drets humans als països on s’extreuen els 
minerals necessaris per a la seva fabricació.

Volem impedir que els grups armats de zones 
en guerra es financin amb el comerç de minerals 
utilitzats per a la nostra tecnologia i aconseguir 
trencar el vincle entre els nostres aparells i els 
“minerals de conflicte”. 

Donar veu i informar sobre les connexions entre 
el model de consum imperant i la perpetuació 
de la vulneració dels drets humans en l’extracció 
dels #ConflictMinerals és clau per a fer-ho.

UNA CAMPANYA DE: AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

http://justiciaipau.org
http://conflictminerals.es
http://conflictminerals.es
http://justiciaipau.org

	Bookmark 1
	dos


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 


