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A- PRÒLEG: PRIMER DE TOT 
-> El canvi comença en una mateixa. I per canviar, cal acceptar. 
 

1. Acceptar la responsabilitat d'actuar davant la urgència d'una greu injustícia. 
 

2. Acceptar que hi ha moltes coses que no hem fet fins ara i moltes altres 
coses més que no podrem fer, però també que SÍ hi han moltes coses que podem 
fer a partir d'ara. 
 

3. Acceptar que molts dels nostres privilegis s'originen principalment en 
injustícies creades pel nostre sistema i que, en conseqüència, afrontar aquestes 
injustícies passa per afrontar el nostre sistema i reduir o abandonar aquests 
privilegis. 
 

4. Acceptar que si no afrontem el nostre sistema, aquest continuarà creant 
injustícies, cada vegada més radicals. 
 

5. Acceptar que tot canvi és lent i requereix esforç, constància i 
perseverança. No et desanimis ni et frustris. 
 
  
B- CONCIÈNCIA HISTÒRICA 
-> Informar-per tenir una visió crítica de la història i de les causes de la migració. 

 
Punts xerrada: 
 

- contextualització històrica de les causes que empenyen a la migració. L'espoli 
+ maltractament nord-sud 
 

- la gent no ve, fuig de guerres, injustícies, pobresa i desastres causats per la 
crisi climàtica. 
 
 

LLISTAT DE RECURSOS I EINES ONLINE 
Si vols aportar o corregir alguna, si us plau, contacta'ns 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWmUdyzJHeCUWnVeTPlI2LF4mW1y1HHPHuBx4CNcdkg/edit#gid=156079372
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C- CONCIÈNCIA PERSONAL 
-> Assimilar la nostra posició en el món. Desfer-se de mentides i prejudicis 
assimilats que condicionen la nostra percepció de l'altre. Informar-se de les diferents 
causes actuals reals, no les que ens presenten els nostres mitjans. 
 
Punts xerrada: 
 

- com occident no assumeix la seva responsabilitat, desvia l'atenció i 
descarrega la seva responsabilitat en altres 

- alerta amb fake news i Cambridge Analytica 
 

 

D- CONCIÈNCIA DE CONSUM 
-> Modificar el nostre model de consum i manera de vida: alimentari, energètic, 
electrònic, tèxtil, de transport, etc ... 

 
Punts xerrada: 
 

- explotació agrícola per multinacionals (contrària a la sobirania alimentària) 
- explotació laboral 
- espoli de recursos naturals i geopolítica 

 

 
Corol·lari: El fàcil i ràpid sol estar renyit amb alló responsable (dedicar temps a mirar 
la lletra petita dels productes, informar-se d'on vénen i què provoquen, etc.). 
 
 

E- CONCIÈNCIA COL·LECTIVA 
-> No callar i assenyalar la violència i l'odi. Compartir el que s'ha après amb les 
persones properes. Organitzar-se amb els altres. Defensar la importància de la 
veritat objectiva. 

 
Punts xerrada: 
 

- Humor, memes i microviolències diàries en xarxes socials i missatgeria 
instantània 

- La viralitat de notícies esbiaixades i fal·laces 
 
Corol·lari: La violència i l'odi és una incapacitat emocional provocada per 
frustracions i mancances que el sistema mateix ha generat. Responsabilitzar l'altre 
és senzill; empatitzar requereix esforç i cedir privilegis. 
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F- EPÍLEG: EL CAPITALISME I ELS SEUS EFECTES 
-> Les múltiples cares del capitalisme són la principal causa de pobresa, migració i 
extinció. Per resoldre el problema, cal replantejar el nostre sistema econòmic. 

 
Punts xerrada: 
 

- Guerres i fam a causa de l'espoli capitalista. Creixent desigualtat entre pobres 
i rics. 

- La crisi mediambiental 
L'actual model econòmic, que arrosseguem des del passat segle, basat en el 
consum desmesurat i l'avarícia com el seu principal valor:  
 

- espoli sense control dels recursos naturals i accelera l'escalfament del 
planeta. 
 

- empeny els que tenen menys recursos a viure a les regions més 
difícils, precisament aquelles que més recursos exigeixen per poder 
sobreviure i on els efectes del clima són una major amenaça. 
 

- ignora, tergiversa o minimitza (per conveniència) les advertències de la 
comunitat científica. 
 

Per tot això, s'estima que la quantitat de persones refugiades com a conseqüència 
de la crisi climàtica s'anirà incrementant exponencialment en els propers anys fins 
números aberrantment superiors als actuals. 
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