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Presentació
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 aquests objectius, 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 publicacions, or-
ganització de congressos, conferències, seminaris, jornades, 
intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Justícia i Pau manté un interès en el fenomen dels 
moviments migratoris, especialment aquells que tenen en 
la societat catalana el seu punt d’acollida. Entre els objec-
tius de l’entitat, hi trobem la promoció de decisions polítiques 
i actituds ciutadanes que afavoreixin la cohesió social, la con-
vivència, el bon acolliment i el respecte dels drets humans de 
les persones immigrades. Per tal d’acomplir-ho, Justícia i Pau 
organitza trobades i conferències en escoles, associacions i 
parròquies. A més a més, la Comissió de Migracions i Diversitat 
de Justícia i Pau (de manera coordinada amb altres associa-
cions) fa arribar els seus punts de vista i propostes a la ciuta-
dania i als diferents poders públics. 

Els moviments migratoris són un fet històric i univer-
sal, connatural a la vida humana. No obstant això, la seva mala 
gestió pot derivar en una crisi humanitària com l’actual. 

Des de Justícia i Pau hem elaborat un conjunt 
sistemàtic d’activitats educatives i de sensibilització social 
a favor d’una societat coneixedora, sensible i solidària amb 
els refugiats i immigrats. L’objectiu de l’activitat és promoure 
un millor coneixement per part de la ciutadania catalana de 
les dimensions i característiques dels moviments de refugiats 
actuals, així com les causes, les responsabilitats dels països eu-
ropeus en aquestes causes, les polítiques per gestionar aquest 
fenomen i les seves conseqüències i implicacions. 

Amb això pretenem afavorir una ciutadania més im-
plicada, solidària i activa en l’acollida d’aquests col·lectius a 
casa nostra i que sigui capaç de generar dinàmiques que afa-
voreixen que els poders públics municipals, catalans, 
espanyols i europeus desenvolupin polítiques per a l’efectiva 
realització del dret d’asil, la protecció dels DH dels refugiats 
i migrants i per aturar les causes que produeixen aquests 
desplaçaments, afavorint el desenvolupament, la seguretat, la 
democràcia i la pau.

Per assolir aquestes finalitats, i en el marc de la nos-
tra activitat habitual de col·laboració amb escoles i centres 
d’ensenyament, hem dissenyat una sessió de formació xerrada 
taller especialment adreçada a estudiants d’ESO i batxillerat, 
centrada en aquests temes, a fi de promoure la seva sensibi-
lització i fomentar el seu interès en aquest àmbit. 

A més, en el marc d’aquesta activitat, Justícia i Pau 
ofereix orientació i assessorament als estudiants de Batxillerat 
que realitzin el seu Treball de Recerca amb relació a aquestes 
temàtiques. 

Per a la realització d’aquesta guia didàctica hem comptat 
amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment.
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Competències
Objectius de l’activitat en el marc de les competències bàsiques de l’àmbit social

Aquesta activitat es pot emmarcar en les competències bàsiques de l’àmbit social, dins l’àmbit de les ciències socials: geografia i 
història. uns dels continguts clau de l’àmbit social en els estudis d’ESO i que la xerrada cobreix són els referents a les migracions, 
dins el contingut clau: 

“trets demogràfics, econòmics, sociAls, polítics i culturAls de 
lA societAt cAtAlAnA, espAnyolA, europeA i del món. i tAmbé les 

poblAcions, processos de poblAment i migrAcions.”

En concret, podem justificar l’activitat amb 
les competències següents:

Analitzar diferents models d’organització política, 
econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, 
per valorar com afecten la vida de les persones i fer 
propostes d’actuació (competència 7).

Entre d’altres, aquesta competència pretén explicar com 
incideixen les polítiques de les diverses administracions 
en la vida quotidiana de la ciutadania per poder exercir els 
drets, assumir les responsabilitats i fer propostes. Les polí-
tiques migratòries tenen una afectació directa en la vida de 
les persones, tant directament (moviment dels migrats) 
com indirectament (afectació en la societat d’acollida i in-
tegració, entre d’altres). Per tant, l’activitat permet discernir 
de quina manera les polítiques migratòries influeixen en les 
persones.
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Valorar les expressions culturals pròpies per afavorir 
la construcció de la identitat personal dins d’un món 
global i divers (competència 10).

Aquesta competència busca afavorir el diàleg intercultural 
entre les comunitats i la defensa de la llibertat d’expressió 
en un marc de respecte i empatia per les persones i les 
seves identitats. Suposa tenir una actitud oberta, respectu-
osa i crítica envers la diversitat, tant de l’entorn més proper 
com del més llunyà, tant espacialment com temporal-
ment, tant en el terreny personal com en el col·lectiu. 
Proposem, doncs, que l’activitat generi actituds de com-
prensió i acceptació d’aquesta diversitat generada pels 
processos migratoris.

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials 
rellevants per desenvolupar un pensament crític 
(competència 11).

Entre d’altres aquesta competència persegueix analitzar els 
fets i fenòmens socials a partir de la informació obtinguda 
de fonts diverses, tenint en comte les diferents percepcions 
i valors que emanen dels drets humans, i formar-se una 
opinió pròpia, a més de contrastar i valorar informacions 
diferents analitzant causes i conseqüències de fets i fenò-
mens socials i proposar solucions alternatives a problemes 
concrets. Per tant, amb l’activitat volem donar les eines per 
tal que els estudiants puguin per si mateixos qüestionar-se 
els fets relacionats amb els grans moviments migratoris i 
els problemes que en deriven.



fitxa de 
la xerrada taller
objectius
Coneixements

entendre les causes de les migracions i relacionar-ho amb les 
vulneracions de drets humans 

Aprendre els conceptes bàsics en referència als migrants i 
refugiats, així com l’existència de polítiques migratòries euro-
pees i estatals; els plans d’acollida nacionals i locals.

Reflexionar sobre què podem fer cadascun de nosaltres i com 
a societat per millorar la situació dels refugiats i migrants i la 
seva acollida al nostre territori.

VAloRs

Respectar els altres com a éssers humans iguals a nosaltres, 
amb actitud de respecte i defensa dels seus drets, indepen-
dentment del seu origen, ètnia, religió, ideologia, etc.

Promoure actituds d’acollida basades en l’hospitalitat, en un marc de 
convivència i integració a una societat interreligiosa i intercultural.

HAbilitAts

treballar l’expressió dels drets i deures dels éssers humans.

metodologiA
Realització d’una xerrada per part d’un expert, d’uns 30-50 
minuts, acompanyada de presentació powerpoint i, eventual-
ment, algun vídeo. El grup idoni són entorn de 20-25 estu-
diants, per bé que es pot fer també per a grans grups.

A continuació, col·loqui amb els estudiants, on es pro-
mourà la participació activa mitjançant el diàleg amb el ponent 
i entre ells. S’orienta a ajudar a reflexionar sobre les qüestions 
que generen més interès, i també temes d’actualitat en aquest 
àmbit, qüestionar pre-judicis i estereotips, rumors... i promoure 
els valors de l’hospitalitat i la solidaritat.

mAteriAl 
El professor haurà rebut prèviament aquesta guia didàctica 
amb contingut ampliat sobre la temàtica elaborat per experts. 
Per a la correcta realització de l’activitat el dia de la xerrada/
taller són necessaris un projector i un ordinador amb connexió 
a internet. En el cas de sessions per a un grup gran, es reco-
mana micròfon sense fil.

contingut
Les migracions com a fet històric i universal, els factors pro-
motors de les actuals migracions, les migracions com a repte 
i alhora oportunitat, el dret a migrar i a rebre asil d’acord amb 
la Declaració universal dels DH i les legislacions nacionals, les 
vulneracions dels DH dels migrants i refugiats, el paper de 
Catalunya en l’actualitat com a terra d’acollida, la gestió de la 
diversitat i els reptes de la cohesió social. La crisi migratòria 
actual: des dels conflictes a l’Orient Mitjà fins a l’acollida a Eu-
ropa, passant pel Mediterrani. Causes, polítiques dels governs 
europeus i conseqüències.
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destacar que aquestes migracions sovint són motivades 
per patrons estacionals, desastres climàtics o ecològics 
i conflictes. A banda, sovint la migració entre països del 
Sud és una migració de trànsit, prèvia a la destinació fi-
nal, un país del Nord.

les migracions del sud al nord: la globalització, afa-
vorint la interconnexió cada cop més creixent entre països, 
ha augmentat les diferències entre el Sud i el Nord, de tal 
manera que s’han incrementat els fluxos de migració. 
Les diferències econòmiques entre els països del Sud 
i del Nord han provocat moviments de població des de 
les àrees de pobresa cap a les de benestar econòmic. 
En un principi, els països desenvolupats permetien i 
organitzaven aquesta immigració, ja que la seva eco-
nomia depenia d’una mà d’obra barata, poc conflictiva 
i que s’encarregava de les tasques menys qualificades. 
No obstant això, el decreixement de l’economia i la re-
ducció del nombre d’ofertes de feina va portar a molts 
dels països receptors a decidir restringir (o ser més ri-
gorosos) quant a l’entrada d’immigrants. Tot i això, milers 
de persones van continuar arribant ja que els causes que 
provocaven aquestes migracions no s’adreçaven. un 
exemple d’aquest tipus de migració seria des de Mèxic 
cap als EuA o des d’Algèria cap a Espanya.

les migracions entre països del nord: aquest tipus 
de migracions les solen realitzar persones amb un 
nivell econòmic i professional elevat, que es desplacen 
per canviar de feina o pel trasllat de l’empresa on 
treballen. un exemple seria algú que migra des del 
Japó a Canadà.

les migracions del nord al sud: principalment es-
tan motivades per les oportunitats econòmiques (en 
gran mesura fruit de la crisi econòmica), el retorn de 
migrants als seus països d’origen, l’expansió de multi-
nacionals, estudiants que fan intercanvis i persones ju-
bilades. Alguns dels grans fluxos Nord-Sud ocorren en-
tre: Alemanya i Turquia, els EuA i Sud-Àfrica, Portugal i 
Brasil o itàlia i Argentina.

A través del recurs següent podeu veure per a cada país quins 
són els orígens dels immigrants, i també els països cap als quals 
emigren els nacionals. http://www.iom.int/world-migration

temporalitat de la migració: migracions temporals (du-
rada inferior a un any) o permanents  (durada superior a 
un any).
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continguts
1.   breu descripció de la migració a escala global i nacional

esCAlA GlobAl

Històricament, els europeus hem estat protagonistes del 
fenomen migratori des de fa segles. Ja als segles XVi i XVii 
els espanyols van començar a migrar cap al continent ame-
ricà i hi van establir colònies. Altres estats europeus, com ara 
Regne unit, França o els Països Baixos, també van estendre 
els seus territoris al continent africà i en territoris estratègics 
d’ultramar. Amb tot, el fenomen de la colonització europea cal 
relacionar-lo amb l’esclavisme (sobretot de població africana), 
portada majoritàriament cap a Amèrica per ser explotada.

L’any 2015, segons dades de l’Organització Mundial per 
les Migracions, hi havia més de 244 milions de migrants inter-
nacionals (232 l’any 2013), i aquesta xifra no para d’augmentar 
a causa de les desigualtats demogràfiques i econòmiques i a 
les revolucions en el món de les telecomunicacions i el trans-
port. S’espera que l’any 2050 hi hagi 400 milions de migrants 
internacionals.

Les migracions actuals es poden classificar atenent a diversos 
criteris:

En base al país d’origen i de destinació: hi ha en primer 
lloc migracions internes (dins el propi país, d’una zona a una 
altra i sense creuar fronteres) i migracions externes (d’un 
país a un altre, creuant fronteres). 

Pel que fa a les migracions externes existeixen diferències 
segons si es creua la frontera de manera legal (migració 
regular) o no (migració irregular). A més, atenent a la tipo-
logia dels països, hi ha diferents fluxos migratoris, per ordre 
d’importància: migracions entre països del Sud (83 milions 
de migrants, representen el 36% del total); de països del 
Sud al Nord (82 milions de migrants, representen el 35% 
del total), entre països del Nord (54 milions de migrants i 
representen el 23% del total) i del Nord al Sud (14 milions 
de migrants i representen un 6% del total).

les migracions entre països del sud: aquestes mi-
gracions acostumen a produir-se entre països limítrofs 
(80% migracions Sud-Sud es produeixen entre països 
veïns) i a països on l’emigrat hi té xarxes familiars o ètniques. 
En aquest cas, la recerca d’un salari més elevat no és el mo-
tivant principal, ja que molts cops el país d’origen i el de 
destinació tenen una renda per càpita molt similar. Cal 



Direcció de la migració: pot produir-se des d’un punt 
d’origen a una destinació, també es pot produir el retorn 
(tornar a l’origen), en curs (migració en curs que es pro-
dueix des d’un origen a una destinació passant per països 
de trànsit) i per últim una migració circular (quan periòdi-
cament es migra pels mateixos països seguint un patró).

Raó per migrar: migracions forçoses  i migracions 
voluntàries.

esCAlA nACionAl

espanya i Catalunya: migracions internes

Espanya va ser un país d’emigrants a partir de la segona meitat 
del s. XiX. En aquells temps, la dificultat per tenir un lloc de 
treball i millorar les condicions de vida van ser les causes 
d’aquesta emigració cap a l’exterior. Principalment, els espa-
nyols van emigrar cap a l’Amèrica Llatina (Argentina, Cuba, 
Mèxic, Veneçuela...) i els països europeus industrialitzats (Ale-
manya, Suïssa i França). Més tard, cap a mitjan s. XX, l’èxode 
rural (que s’havia iniciat a mitjan s. XiX) va prendre força i amb 
el creixement industrial a les ciutats milers de persones van 
emigrar massivament del camp cap a  les ciutats industrials, 
una intensitat que es va mantenir fins la crisi de 1973. Aquests 
migrants interns procedien de les zones rurals d’Andalusia, Ex-
tremadura, Galicia i part de Castella i es dirigien cap a Barcelo-
na, Madrid, València o Euskadi. Amb aquesta arribada massiva 
d’immigrants les ciutats van patir un creixement incontrolat i 
es van crear nombrosos barris marginals amb greus problemes 
de pobresa i segregació social.

En el cas de Catalunya, aquest moviment va ser molt 
intens. La demanda de treball catalana va servir com a factor 
d’atracció per a 1,8 milions d’immigrants que entre el 1940 i el 
1975 es van establir a Catalunya, un fet aleshores sense prec-
edents. Les seves procedències eren variades: Andalusia, Ex-
tremadura, les dues Castelles i Aragó, i el fenomen dels barris 
marginals es va repetir. No obstant això, un altre factor marca 
les migracions interiors a Catalunya: els mateixos catalans del 
camp van migrar cap a zones més industrialitzades (àrea met-
ropolitana de Barcelona i l’eix industrial del Tarragonès). Aquest 
fet va provocar el despoblament progressiu de nombroses co-
marques de Ponent, l’Alt Pirineu i Terres de l’Ebre.

espanya i Catalunya: migració estrangera 

Espanya ha esdevingut, especialment des dels anys 90 i fins 
a la crisi econòmica del 2008, un país receptor de migrants. 
La immigració espanyola es caracteritza per tenir com orígens 
majoritaris: l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’est d’Europa. Sovint 
els immigrants busquen unes condicions de vida més dignes 
que les que han deixat als seus països d’origen. La immigració 
contribueix al creixement de la població (gran part del gruix 
d’immigrants són persones joves i dones de països amb 
taxes de fecunditat molt més elevades que l’espanyola). A 
més, mitjançant el treball els migrants contribueixen a pagar 
l’estat del benestar del qual gaudim tots.

Pel que fa a Catalunya, la gran entrada d’immigració a 
territori català es va produir a causa de tres factors. En primer 
lloc, un augment constant del PiB durant una dècada, fet que 
va desencadenar un augment notable de la taxa d’ocupació. A 
banda d’això, entre final de la dècada dels 70 i la dels 90 es va 
produir un descens de la taxa de natalitat molt acusat, fet que 
indirectament va portar que el nombre de futurs treballa-
dors fos menor. En darrer lloc, la taxa d’activitat femenina 
va passar del 40% al 65% durant la dècada dels 90. Aquests 
tres elements es van sumar a l’augment del consum, al 
fet que el sector de la construcció no parava de créixer i 
a l’elevat nombre de llocs de treball no remunerats. La con-
junció de tots dos fenòmens va portar que milers de persones 
migressin cap al nostre territori buscant una oferta de feina o 
una major qualitat de vida

lA miGRACió inteRnA és AquellA que 
es PRoDueix Dins D’un mAteix PAís o 
teRRitoRi, PeR exemPle: De seVillA A 
mADRiD.

lA miGRACió inteRnACionAl és lA que 
té l’oRiGen i DestinACió FinAl en Dos 
PAïsos DiFeRents, Com ARA: noRueGA 
i síRiA.
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humans estableixen el dret de tota persona a sortir de qual-
sevol país, inclòs el seu. Només en determinades circumstàn-
cies, l’Estat pot imposar restriccions a aquest dret. Les prohibi-
cions de sortida del país descansen, generalment, sobre els 
mandats judicials.

Factors d’expulsió i d’atracció:  la migració s’analitza 
sovint en termes de “model d’expulsió-atracció” (push-pull 
model), que analitza els factors d’expulsió que impulsen les 
persones a abandonar el seu país (per exemple, problemes 
econòmics, socials o polítics) i els factors d’atracció que els 
atreuen cap al país de destinació.

Fuga de cervells: emigració de persones capacitades i 
amb talent des del seu país d’origen cap a un altre país, re-
sultant en una disminució del capital humà capacitat al país 
d’origen. Per contraposició, “guany de cervells o fuga de 
cervells inversa”.

gestió de la migració: terme usat per abastar nombro-
ses funcions governamentals dins d’un sistema nacional per 
a la gestió ordenada i humana de la migració transfronterera, 
en particular la gestió de l’entrada i la presència dels estran-
gers dins de les fronteres de l’Estat i la protecció dels refugiats 
i altres persones necessitades de protecció. Es refereix a un 
enfocament planificat per al desenvolupament de respostes 
polítiques, legislatives i administratives a les qüestions mi-
gratòries.

immigració: procés pel qual persones no nacionals 
ingressen a un país amb la finalitat d’establir-s’hi.
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2.   Glossari: relació de termes clau, segons l’organització               
i      internacional per a les migracions (iom)

Font: Organització Internacional per a les Migracions (IOM)

apàtrida: persona a qui cap Estat considera com a nacional 
seu, conforme a la seva legislació (Art. 1 de la Convenció sobre 
l’estatut dels apàtrides, de 1954). Como a tal, un apàtrida no té 
aquells drets atribuïbles a la nacionalitat, com per exemple, 
en el context de la protecció diplomàtica d’un Estat en el 
qual el principi aplicable és que un Estat només pot exercir 
la protecció diplomàtica a favor dels seus nacionals. Per tant, 
l’apàtrida només podrà gaudir de la protecció diplomàtica 
“quan, en el moment del perjudici i amb la data de la presen-
tació oficial de la reclamació, tingui residència legal i habitual 
en aquell Estat” (Art. 8 del projecte d’articles sobre la pro-
tecció diplomàtica, adoptat per la CDi el 2004). No té, a més, 
els drets inherents a la condició de resident legal i habitual a 
l’Estat de residència temporal, ni el dret al retorn, en el cas 
que viatgi.

assimilació: adaptació d’un grup ètnic o social -en general 
una minoria- a un altre. L’assimilació implica la subsumpció de 
l’idioma, les tradicions, els valors, els costums i el comporta-
ment o interessos vitals, fins i tot fonamentals. Tot i que les 
pràctiques culturals tradicionals del grup és improbable que 
s’abandonin per complet, en termes generals l’assimilació 
conduirà un grup a ser socialment indistingible d’altres mem-
bres de la societat. L’assimilació és la forma més extrema de 
l’aculturació.

demandant d’asil: persona que a causa de la persecució 
o danys greus cerca la seguretat en un país diferent del propi i 
espera una decisió sobre la seva sol·licitud d’asil. En cas que la 
decisió sigui negativa, la persona ha d’abandonar el país i pot 
ser expulsada, igual que qualsevol no nacional en situació 
irregular o il·legal, tret que hi hagi un permís d’estada per 
motius humanitaris o altres motius.

desplaçats interns: persones o grups de persones que 
s’han vist forçades o obligades a fugir o deixar les seves llars o 
la seva residència habitual, particularment com a resultat dels 
efectes d’un conflicte armat o per evitar-lo, situació de violèn-
cia generalitzada, violació dels drets humans o desastres natu-
rals o humans i que no han travessat una frontera d’un Estat 
internacionalment reconegut. Sovint, en anglès referits com 
iDP (internally displaced person).

emigració: acte de sortir d’un Estat amb el propòsit 
d’assentar-se en un altre. Les normes internacionals de drets 



llibertat de circulació: aquest dret està basat en tres 
elements fonamentals: llibertat de circulació al territori d’un 
Estat, dret a sortir-ne i dret a retornar al propi país.

migració: El moviment d’una persona o un grup de persones, 
ja sigui a través d’una frontera internacional o dins d’un Estat. 
És un moviment de població que abasta qualsevol tipus de 
moviment de persones, sigui quina sigui la durada, composició 
i causes; que inclou la migració dels refugiats, els desplaçats, 
migrants econòmics i les persones que es mouen per altres 
finalitats, com la reunificació familiar. 

migració circular: moviment fluid de persones en-
tre països, entre d’altres el moviment temporal o de llarg 
termini que pot ser beneficiós per a tots els involucrats si 
es produeixen de forma voluntària i vinculada a les neces-
sitats de mà d’obra dels països d’origen i destinació.

migració Facilitada: migració regular alenada o es-
timulada, fent que el viatge de les persones sigui més fàcil 
i convenient. Pot comprendre diferents mesures, entre les 
quals, per exemple, la modernització del sistema de visat o 
procediments i personal més eficient en la inspecció dels 
passatgers.

migració Forçosa: moviment migratori en el qual hi 
ha un element de coerció, incloses amenaces a la vida i a 
l’estil de vida, ja sigui degut a causes naturals o humanes 
(per exemple, els moviments de refugiats i desplaçats in-
terns, i també de persones desplaçades per desastres nat-
urals o ambientals, catàstrofes químiques o nuclears, fam 
o projectes de desenvolupament).

migració irregular: Moviment que té lloc fora de les 
normes reguladores dels països d’origen, de trànsit i dels 
països receptors. No hi ha una definició clara o universal-
ment acceptada de la migració irregular. Hi ha, però, una 
tendència a restringir l’ús del terme “immigració il·legal” als 
casos de tràfic il·lícit de migrants i tracta de persones.

- Des de la perspectiva dels països de destinació, és 
l’entrada, estada o treball en un país sense l’autorització 
o documents requerits per les lleis d’immigració. 

- Des de la perspectiva del país d’origen, la irregularitat 
és vista, per exemple, en els casos en què una persona 
creua una frontera internacional sense un passaport o 
document de viatge vàlid o no compleix els requisits ad-
ministratius per sortir del país. 
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migració laboral:  moviment de persones de l’Estat 
d’origen a un altre amb finalitat laboral. La migració laboral 
està generalment regulada a la legislació sobre migracions 
dels estats. Alguns països assumeixen un paper actiu regu-
lant la migració laboral externa i buscant oportunitats labo-
rals per als seus nacionals a l’exterior.

migració ordenada:    el moviment d’una persona des 
del seu lloc de residència habitual a un nou lloc de residèn-
cia, de conformitat amb les lleis i reglaments que regulen la 
sortida del país d’origen i els viatges, el trànsit i l’entrada al 
país de destinació o d’acollida.

migrant: l’Organització internacional per a les Migracions 
(OiM) defineix un migrant com qualsevol persona que es 
desplaça o s’ha desplaçat a través d’una frontera internacional 
o dins d’un país, fora del seu lloc habitual de residència inde-
pendentment de: 1) la seva situació jurídica; 2) el caràcter vol-
untari o involuntari del desplaçament; 3) les causes del despla-
çament, o 4) la durada de la seva estada.



països del nord i països del sud: es relaciona la categoria països del Nord amb els països desenvolupats i per contra els 
països del Sud són els que estan en vies de desenvolupament. Aquesta categorització té molts detractors ja que implica que els 
països del Sud són inferiors als del Nord.

reassentament: la ubicació i integració de les persones 
(refugiats, desplaçats interns, etc.) en una altra àrea geogrà-
fica, en general un tercer país. En el context dels refugiats, la 
transferència de refugiats del país en què han buscat refugi a 
un altre Estat que hagi accedit a admetre’ls. 
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institució basat en països del nord

ONu Classificació de l’ONu sobre països 
desenvolupats i en vies de desenvolupa-
ment 

Amèrica del Nord (exceptuant Mèxic), 
Europa, Japó, Austràlia, Nova Zelanda

Banc Mundial El PNB de cada país Paisos amb un nivell de PNB elevat, com 
ara: Bahrain, Barbados, Hong Kong, Xina, 
Qatar, Emirats Àrabs, israel, Puerto Rico, 
COrea del Sud, Singapur, Aràbia Saudita, 
Trinitat i Tobago, etc.

PNuD Índex de desenvolupament humà La major part dels països amb elevats 
ingressos a l’Amèrica Llatina, l’Orient 
Mitjà i Àsia

reFugiat: és la persona que “a causa de temors fonamen-
tats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, 
pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques es 
trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa 
dels esmentats temors, no vulgui acollir-se a la protecció del 
país de la seva nacionalitat” (art. 1 (a) (2), Convenció sobre 
l’Estatut dels Refugiats, art. 1A (2), 1951, modificat pel Protocol 
de 1967). 

A més de la definició de refugiat de la Convenció del 1951, Art. 1 
(2), la Convenció del 1969 de l’Organització de la unitat Africana 
(OuA) defineix el refugiat com qualsevol persona obligada a 
abandonar el seu país “a causa d’agressions externes, ocu-
pació, dominació estrangera o esdeveniments que pertorbin 
greument l’ordre públic en una part o en la totalitat del seu 
país d’origen o nacionalitat”. De manera similar, la Declaració 
de Cartagena de 1984 estableix que la paraula “refugiat” també 
inclou les persones que fugen del seu país “perquè la seva vida, 
seguretat o llibertat han estat amenaçades per la violència 
generalitzada, l’agressió estrangera, els conflictes interns, les 
violacions massives dels drets humans o altres circumstàncies 
que hagin pertorbat greument l’ordre públic”.

remeses: diners guanyats o adquirits pels no nacionals que 
són transferits al seu país d’origen.



Com podem mesurar les migracions? 

Per tal de poder mesurar les migracions, els experts atenen 
una sèrie de conceptes que, comparats, permeten copsar la 
magnitud del fenomen.

Stock migratori: nombre de migrants en un lloc i moment 
determinat.

Flux migratori: nombre de moviments entre dos espais de-
terminats corresponent a un període de temps determi-
nat.

immigració: nombre de migrants que arriben a un territori 
determinat corresponent a un període de temps determi-
nat.

Emigració: nombre de migrants que surten d’un territori de-
terminat corresponent a un període de temps determinat.

Migració neta: diferència entre nombre d’arribades i sortides 
d’un territori determinat corresponent a un període de 
temps determinat. També s’anomena saldo migratori. Si el 
resultat és positiu, significa que la immigració és superior a 
l’emigració. Si el resultat és negatiu, significa que l’emigració 
és més significativa que la immigració.

Migració total: suma total de les emigracions i immigra-
cions d’un territori determinat i corresponent a un període 
de temps determinat.

Per exemple, mitjançant dades de l’iDesCAt (2014) podem 
mesurar la migració a Catalunya per al període 2014.
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immigacions emigracions saldo migratori  stock migratori 
(migració regular)

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

81306      72576     + 53.882 88587 70834  +159.421  -7281  1742   -5539Catalunya  
2014

1085523

<57>

<57>

<57>



3.   el dret d’asil i el dret a migrar

Tot i que la Carta dels Drets Humans en l’article 13 reconeix 
el dret a circular lliurement i a sortir de qualsevol país, a la 
pràctica aquest dret no està garantit en la seva totalitat. Per 
exemple, en el cas de Corea del Nord, un ciutadà no pot esco-
llir lliurement abandonar el seu país. A més, el text es refereix 
al que podríem anomenar dret a emigrar, però no es refereix 
en cap cas a la immigració, és a dir, a l’obligació dels països de 
destinació d’acceptar aquests migrants. Si la legislació inter-
nacional, mitjançant el seu text més rellevant (la Carta de DH i 
Pactes internacionals de Nova York) ignora el dret a immigrar, 
llavors el dret a emigrar automàticament perd potencialitat. 
Aquesta manca de codificació permet als estats actuar a dis-
creció, no existeix cap vinculació i per tant existeix un desajust 
entre el reconeixement per part dels tractats internacionals 
del dret a emigrar (al qual se sotmeten els estats signants) i 
la carta blanca en matèria d’immigració que s’ofereix als es-
tats. Aquest fet no fa més que permetre als estats que així ho 
desitgin desatendre les seves responsabilitats d’acceptar els 
migrants i acollir-los. 

No obstant això, aquest fet sí que es va resoldre de 
manera diferent en el cas del refugi. El dret al refugi és un cas 
a part, es troba recollit en l’article 14, el qual es va desenvolupar 
mitjançant la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats del 1951, 
popularment coneguda com la Convenció de Ginebra del 1951.

declaració universal dels drets Humans

Article 13
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la 

seva residència dins les fronteres de cada Estat.
2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc 

el propi, i a retornar-hi.

Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil 

en altres països i a beneficiar-se’n.
2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució 

veritablement originada per delictes comuns o per actes 
oposats als objectius i principis de les Nacions unides.
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4.  Causes dels les migracions: els factors d’atracció 
      i de repulsió. el cas de la regió menA

Les persones migren per diverses raons, que podem classificar 
en: econòmiques, socials, polítiques i climàtiques.

migracions econòmiques: es produeixen per la recerca 
d’un lloc de feina millor o perseguint una determinada 
carrera laboral

migracions socials: es donen quan l’objectiu és una 
millor qualitat de vida o la proximitat a la família o 
amics

migracions polítiques: són causades per persecucions 
polítiques, violència i guerra

migracions climàtiques: són el resultat de desastres 
naturals i del canvi climàtic

Es fa necessari, doncs, diferenciar entre les migracions 
forçoses (aquells moviments migratoris en les quals hi ha un 
element de coerció) i les que no ho són.

Quins són els factors que impulsen una persona a abandonar 
un territori?

A aquests factors se’ls anomena factors d’expulsió 
(push factors) i són, entre d’altres:

Guerra
Conflictes armats
Violència generalitzada
inestabilitat econòmica i/o laboral (atur elevat)
Pèssimes condicions de vida
Desastres naturals: sequeres, inundacions...
Persecució per motius ideològics, religiosos, d’orientació 
sexual, pertinença a un col·lectiu específic...

D’altra banda trobem els factors d’atracció (“pull factors”), 
que són aquells que atreuen els migrants que decideixen 
moure’s a aquell territori:

Absència de conflictes armats i guerra
Nivells de violència molt baixos o gairebé inexistents
Taxes d’ocupació elevades i potencialitat per desenvo-
lupar carreres professionals
Estat del benestar ampli
Bones condicions climàtiques
Territoris fèrtils en termes d’agricultura
Risc de desastres naturals mínim



els conFlictes a la regió mena

La regió de l’orient mitjà i nord d’Àfrica (MENA en anglès) 
viu immersa des del 2011 en una situació de canvis polítics. 
Les revoltes àrabs han alterat la situació política, econòmica 
i social del conjunt d’aquests països (de manera més directa o 
indirecta segons els casos). En aquests països es van produir 
protestes entre el desembre del 2010 i el març del 2011 que van 
donar lloc a canvis polítics i socials que van afectar tota la regió. 
Les poblacions, que vivien sota diferents tipus de dictadures 
autoritàries, van veure en les revoltes l’oportunitat de trencar 
amb el règim establert i de ser protagonistes del canvi polític 
i social. No obstant això, aquesta esperança de canvi es va 
acabar amb les repressions, cops d’estat i l’inici de conflictes 
armats que han acabat desestabilitzant la regió. La repressió 
de les revoltes va suposar un increment de les violacions de 
drets humans a la regió. Nombroses ONG internacionals 
han denunciat transgressions al dret a la llibertat de religió, 
al dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, al dret de reunió o 
associació, etc.

Aquesta situació es va agreujar especialment en el cas 
de Síria. El conflicte armat a aquest país ha evolucionat en 
menys d’un any des d’una situació de disturbis interns (març 
del 2011) fins a la categoria de conflicte armat (febrer 2012). 
Tant les forces del govern com Daesh (sovint conegut com 
Estat islàmic) han comès crims de guerra i crims de lesa 
humanitat,1 com a resultat dels quals: una part de la població 
ha mort de gana o per la manca d’atenció mèdica; més de 
300.000 persones han mort a causa del conflicte, segons 
l’ONu;2 uns 6,6 milions de sirians són desplaçats interns 
(dins síria); hi ha 4,8 milions de refugiats sirians en altres 
països, i 13,5 milions de sirians necessiten ajuda huma-
nitària.

Actualment, gairebé la totalitat dels refugiats sirians es 
troben en cinc països d’acollida: Turquia, Líban, Jordània, iraq 
i Egipte. Aquests països, no obstant això, ja tenien una càrrega 
de refugiats prèvia important (sobretot Jordània, que compta-
va amb refugiats palestins) o bé viuen una situació política 
fràgil (com en el cas del Líban). La situació de Síria afecta de 
retruc els refugiats d’altres territoris, com ara Palestina, iemen 
i l’iraq.

Tot i que la major part dels refugiats cerquen protecció 
a territoris de la seva regió, el gran augment de desplaçaments 
s’ha traduït en un major nombre de persones intentant arribar 
a Europa buscant seguretat. Europa s’enfronta a la xifra de 
refugiats més elevada des del final de la Segona Guerra Mun-
dial. Més de 3.700 persones van morir al Mediterrani l’any 2015 
segons dades de l’iOM i els pronòstics per al 2016 són pitjors. A 
aquestes xifres descoratjadores cal afegir-hi que sovint els es-
forços europeus estan adreçats al control dels fluxos migratoris 
i no a les causes d’arrel (violacions de drets humans, desigual-
tats socials...) que a la vegada estan fortament influenciats per 
esdeveniments macro-econòmics i geopolítics i que finalment 
són els que propicien la partida dels refugiats de casa seva.
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1 Es denomina “crim contra la humanitat” les conductes tipificades com assassinat, 
extermini, deportació o desplaçament forçós, empresonament, tortura, violació, prostitució 
forçada, esterilització forçada, persecució per motius polítics, religiosos, ideològics, racials, ètnics o 
altres definits expressament, desaparició forçada o qualsevol acte inhumà que causi greus sofri-
ments o atempti contra la salut mental o física de qui els sofreix, sempre que aquestes conductes 
es cometin com a part d’un atac generalitzat o sistemàtic contra una població civil i amb coneixe-
ment d’aquest atac.

2  ONu: http://www.unocha.org/syria



5.  les migracions com a font de beneficis i oportunitats:   
      a quins nivells? Per a qui? Analitzem de quina manera     
      en concret

Tradicionalment, els beneficis de les migracions s’han ana-
litzat atenent únicament a les remeses que els migrants i re-
fugiats envien als seus països. No obstant això, també cal fer 
atenció al capital humà que aporten al país d’acollida. Això ho 
fan directament en forma de mà d’obra, és a dir, en la majoria 
dels casos els migrants i refugiats són persones joves en actiu 
i per tant amb voluntat i capacitat d’incorporar-se al mercat 
de treball del país de destinació. A més, el coneixement que 
aporten també es tradueix en beneficis per a l’economia, ja 
que per exemple pot revertir en una major productivitat d’un 
sector específic o poden tenir una visió sobre les oportunitats 
d’exportació més elevades.  Per acabar de definir les millores 
en termes econòmics en paraules de l’ONu, els migrants i refu-
giats molts cops tenen llocs de treball que permeten als nacio-
nals del país d’acollida tenir el seu propi treball: molts migrants 
i refugiats s’ocupen de cuidar infants o gent gran i per tant les 
dones que tradicionalment se n’ocupaven s’han incorporat al 
mercat de treball. Per tant, els migrants i refugiats no “roben” 
llocs de treball, sinó que permeten la creació de nous llocs de 
treball i a més, sovint, quan arriben, ho fan com a part d’un 
procés de prosperitat econòmica i la seva activitat no fa més 
que contribuir a la creació de més treball.

D’altra banda, la riquesa cultural que aporta la migració 
és incalculable. Els migrants i refugiats aporten nous idiomes, 
tradicions i costums, músiques i fins i tot aliments que sumen a 
la cultura del país d’acollida. Quan el fenomen migratori encara 
és recent, és habitual que es produeixin alguns malentesos o 
xocs entre cultures al país d’acollida, especialment si té poca 
tradició immigratòria o si les polítiques d’integració no són les 
més adequades. Per exemple, té molta importància si un país 
té una visió més assimiladora (els nouvinguts s’han d’adaptar 
gairebé per complet als costums i tradicions del país de desti-
nació), multicultural (totes les cultures conviuen en un mateix 
espai, però cadascuna individualment, no hi ha un element co-
hesionador) o si bé opta per una estratègia més intercultural, 
com s’està fent en els últims anys a Catalunya (en la qual es 
respecta la diversitat de cultures però s’aposta per la cultura 
catalana com a element annexionant, aquella cultura que pot 
ser compartida per tots els habitants i que permeti conservar 
els trets identitaris de cadascú i alhora tenir una cultura que 
uneixi tots els ciutadans).

6.  els prejudicis

Hi ha diverses definicions de què és un prejudici. Entre les 
més clàssiques destaquem la de Gordon Allport, qui als anys 
50 va dir que “un prejudici és una actitud hostil i desconfiada 
envers alguna persona que pertany a un col·lectiu, simple-
ment a causa de la seva pertinença”.  Com ens indiquen des de 
l’Ajuntament de Barcelona, els prejudicis són actituds, presen-
ten una combinació de sentiments o emocions, inclinacions a 
actuar i creences anomenades estereotips. Els estereotips són 
presents en tots els grups socials i no són ni negatius ni positius 
per si sols. De fet, els estereotips són el resultat de prendre de-
terminades característiques d’un grup i atribuir-les de manera 
extensiva a la resta dels membres d’aquell grup; per tant es 
transforma una característica individual en col·lectiva. Si pen-
sem en actituds negatives que duu a terme una persona i les 
generalitzem al conjunt de persones del seu mateix grup, es-
tem fent un judici negatiu de tot un col·lectiu sense cap fona-
ment ni verificació prèvia. A més, molts cops els prejudicis es 
fonamenten en actituds que tenen una base empírica però que 
s’exageren; altres cops són actituds que eren certes fa temps 
però que ja no ho són, etc. En el cas dels migrants i refugiats, 
sovint els prejudicis existents fan referència a les següents ca-
racterístiques del col·lectiu: pobres, incívics, sense estudis... 

No obstant això, cal recordar que els col·lectius són 
heterogenis internament i que per tant dins d’un grup podem 
trobar tantes realitats diferents com persones el formen. Cada 
migrant viu una situació familiar i econòmica diversa, té una 
experiència laboral i una formació concreta i els interessos o 
motivacions que l’han portat a migrar també són diferents.

una de les raons per les qual es mantenen els este-
reotips és que ens permeten fer una anàlisi de la realitat de 
manera ràpida. Malgrat això, cal pensar en les conseqüèn-
cies negatives que tenen per al col·lectiu afectat. Termes com 
ara: moro, sudaca o gringo representen prejudicis cap a de-
terminades nacionalitats. Altres estereotips es basen en les 
creences, com ara: terrorista islàmic/catòlic/protestant. Els 
estereotips porten fàcilment a la discriminació de les per-
sones afectades respecte de la resta de la població.
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7.   Decàleg en matèria de migracions i refugi

1. 
Les migracions són un fet històric universal i inevitable, 
connatural a la vida humana. Tots som fruit de les migracions.

2. 
Els fenòmens migratoris de l’actualitat són globals, s’han in-
tensificat i diversificat. Cal, a més, tenir en compte la seva 
feminització. Actualment hi ha grans fluxos de migració 
econòmica de Sud a Nord, entre països del Sud i de territoris 
rurals a urbans. A més, en els darrers anys s’ha intensificat el 
nombre de refugiats i persones sol·licitants d’asil a Europa, en 
part a causa dels conflictes a l’Orient Mitjà.

3. 
La pobresa, les desigualtats, les guerres i altres conflictes són 
les causes que empenyen els migrants i refugiats fora de 
casa seva. Per altra banda, unes millors condicions laborals o 
condicions de vida, i la recerca de més oportunitats són les ca-
racterístiques que els atrauen dels països de destinació. 

4. 
Els països benestants són corresponsables, en diferents 
proporcions, en les causes de les migracions dels països en 
desenvolupament. A més, tenen el deure de la cooperació al 
desenvolupament i la pau.

5. 
El dret a migrar està fortament limitat, no està reconegut 
legalment. El dret d’asil està reconegut però no sempre es 
respecta. Els estats tenen el dret i el deure de regular els 
fluxos migratoris. No obstant això, la regulació dels estats no 
és sempre positiva: són moltes les polítiques actuals que pri-
oritzen el control de fronteres i el seu impacte és devastador 
(mortalitat, clandestinitat, exclusió social, explotació social, 
tràfic de persones).

6. 
Les migracions són un repte i una oportunitat per als mateixos 
migrants, per als països receptors i per als països emissors. 

7. 
Cal una col·laboració entre països per regular les migracions en 
benefici de tots. Governabilitat mundial/autoritat mundial en 
matèria de migracions.

8. 
Les institucions tenen el deure de respectar el drets i la dignitat 
humana. Malgrat això, arreu es produeixen vulneracions dels 
drets humans dels migrants per part dels poders públics (de-
tencions, expulsions, discriminacions, vulneració de la lliber-
tat religiosa...), i també vulneracions de drets dels migrants 
en trànsit. 

9. 
Catalunya és històricament un territori d’emigració, de pas, i 
d’acollida. La migració ha contribuït a la demografia, l’economia 
i la cultura catalanes. La integració és un repte per al nostre 
país.

10. 
L’hospitalitat com a valor. Cal avançar cap a societats més 
acollidores i hospitalàries. Cal fer un crida a una actitud ober-
ta dels ciutadans: conèixer, acollir, integrar...
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ACnuR. L’Alt Comissionat de Nacions unides per als Refugiats (ACNuR) 
és un organisme dependent de Nacions unides amb el mandat de protegir 
els refugiats i desplaçats per persecucions o conflictes i promoure solucions 
duradores a la seva situació, i també assistir en la repatriació voluntària, 
integració local o reassentament en un tercer país.

La web d’ACNuR ofereix un joc interactiu, online, anomenat “Contra viento y 
marea” en el qual els estudiants han de prendre decisions cabdals com ara 
com fugir de la ciutat en guerra, com trobar refugi o assistència lingüística 
o, finalment i un cop arribats, com trobar feina. Amb tot, explora els tres 
estadis de la migració (el període anterior i que motiva la fugida, el trànsit i 
l’acollida). 
El trobareu en l’enllaç següent:  http://www.contravientoymarea.org/

També resulta interessant el vídeo documental en el qual es narra la vida de 
tres refugiats residint a Barcelona: 
http://www.eacnur.org/content/documental-ser-refugiatda-barcelona

Altres materials d’ACNuR relacionats amb el tema: 
http://acnur.es/materiales-publicaciones/recursos-educativos

Amnistia internacional: Amnistia internacional (Ai) és una associació 
internacional que treballa pels drets humans. Entre els seus objectius prin-
cipals es troba protegir els drets dels refugiats davant governs i organismes 
institucionals.

Des d’Ai proposen el joc de taula “si fos una persona refugiada, com seria la 
meva vida?” amb el qual els infants es posen a la pell d’un refugiat i aprenen 
les dificultats i perills del viatge. Descarregable mitjançant l’enllaç següent.
https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/
refugio-inmigracion-y-asilo/

unió europea. La uE ha elaborat un còmic sobre la xenofòbia, el 
racisme i la discriminació en general. Podeu descarregar-lo gratuïtament en 
castellà:
http://bookshop.europa.eu/en/what-me-a-racist--pbCM1197576/

xarxa Antirumors. L’Ajuntament de Barcelona aposta per la intercul-
turalitat. una de les principals línies d’acció del consistori en aquest marc és 
l’Estratègia BCN Antirumors.

L’Ajuntament ofereix un catàleg d’activitats fetes per diverses entitats que 
treballen en el camp de la diversitat, la interculturalitat i l’acollida. Aquest 
catàleg s’actualitza anualment i les activitats són gratuïtes.

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/cataleg-de-
activitats-antirumors
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enllaços d’interès

ActivitAt: 
cAp A unA societAt AcollidorA 
dels immigrAnts i refugiAts

guia pedagògica per al professorat
amb el suport de:


