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1. INTRODUCCIÓ
Actualment són milions les persones que es veuen obligades a marxar del seu país per la
guerra, per defensar unes idees concretes o per tenir una religió determinada. Tot i que
vivim en un món on hi ha diverses organitzacions i persones que volen protegir els drets
humans, encara hi ha pobles que no poden gaudir d’aquests drets i, per això, no poden
tenir participació en la vida de la societat on viuen.
La guerra no és només una lluita en la qual dos exèrcits s’enfronten, sinó que també és una
situació on les persones perden tots els seus drets i hi campa la violència, la desesperança i
la misèria.
Amb aquestes activitats aprofundirem en el coneixement del què representa ser un
refugiat avui i ho compararem amb els refugiats de la Guerra Civil espanyola.
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2. REFUGIATS AVUI


Completeu, en grup, la taula següent:
Escriviu‐ne una definició amb les Després busqueu informació
vostres pròpies paraules (sense
buscar informació)
 Què és un refugiat?

 Definició del diccionari:

Font:
 Què és un emigrant?

 Definició del diccionari:

Font:
 Coneixeu algun col∙lectiu de  Busqueu informació a la premsa o als
refugiats actual? Qui són?
telenotícies. Es parla de refugiats?
 Qui són?

Font:



Què heu aprés?
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Completeu la taula següent amb informació sobre els refugiats actuals:
Escriviu‐ne una definició amb les
vostres pròpies paraules
(sense buscar informació)

Després busqueu informació

 Per què fugen?

Font:
 De quin país són?

Font:
 Quan comença el conflicte que els ha fet
marxar?

Font:
 A quins països volen arribar?

Font:
 Quin és el camí que segueixen?

Font:
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 Quins transports utilitzen per a la
migració?

Font:
 Qui els ajuda?

Font:
 Com els ajuden?

Font:



Què heu aprés?
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3. ELS REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA


Feu ara la mateixa taula per descriure el fenomen dels refugiats de la Guerra Civil
Espanyola.
Per fer la tasca, podeu consultar les següents fonts:
‐ Documents d’imatge:
Codi doc. ANC@ula: 2362, 2365, 2378, 2380, 4147, 2375,
‐ Documents textuals:
Codi doc. ANC@ula: 2386, 2407, 2396, 2403
‐ Fragment de l’article: TORRAS SERRA, Marc. (2004, octubre). Els refugiats del
camp d’Adge. Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm.9, pp.2‐5.
‐ El exilio republicano español.
https://ernesto51.wordpress.com/2009/11/17/
Mapes:
 Emigració de republicans a l’estranger
 Moviments de població a Espanya durant la Guerra civil espanyola
‐ Article: CARRERA FONT, Esteve. (2014). Tancats entre filferros a la platja. El
Punt Avui. 16 de febrer de 2014
‐ Piràmide de població refugiada a Camprodon per grups d’edat (1937).
Solidaris en la defensa de la llibertat. Refugiats de guerra a Catalunya (1936‐
1939). Col∙lecció Les Claus de la Història. Núm. 2. Arxiu Nacional de
Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2004.
Escriviu una primera resposta a les Després, busqueu informació a les
preguntes amb allò que sabeu o creieu fonts que us hem donat i doneu
saber (sense buscar informació)
novament resposta a les preguntes
 Per què fugen?

Font:
 De quin país són?

Font:
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 Quan comença el conflicte que els ha fet
marxar?

Font:
 A quins països volen arribar?

Font:
 Quin és el camí que segueixen?

Font:
 Quins transports utilitzen per a la
migració?

Font:
 Qui els ajuda?

Font:
 Com els ajuden?

Font:

7

4. ELS REFUGIATS AHIR I AVUI
Entre tota la classe, responeu les següents preguntes per tal de trobar totes aquelles
coses que tenen en comú el cas dels refugiats actuals i els refugiats de la Guerra civil
espanyola.
Recordeu de tenir en compte la informació que heu obtingut en les activitats anteriors i
les fotografies que trobareu a aquest enllaç,


Quins problemes es troben els refugiats durant la seva fugida?



Què busquen al país d’ acollida?



Creieu que tenen la rebuda que s’esperen als països per on circulen, camí del seu
destí?
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Quines conseqüències té la seva fugida per al país d’origen?



Quines conseqüències pot tenir per al país de destinació l’arribada de refugiats?



Ara, enumereu les semblances i les diferències que us han cridat més l’atenció entre
els dos col∙lectius de refugiats: l’actual i el de la Guerra civil espanyola.
DIFERÈNCIES

SEMBLANCES
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REFLEXIONS FINALS
En les activitats anteriors heu treballat informació sobre els refugiats i heu reflexionat sobre
el tema.
Feu ara una redacció on expliqueu qui són els refugiats, per quins motius marxen del seu
país i quins problemes es troben. Escriviu sobre les semblances i diferències entre el s
refugiats d’ara i els de la Guerra Civil espanyola. Al final, expliqueu què heu après i quines
solucions donaríeu per al problema dels refugiats.
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