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L’actualitat a l’aula

1. Seleccioneu i classifiqueu la informació relativa al tsunami apareguda en els mitjans segons

la relació amb els aspectes següents. Després elaboreu un mural que reculli aquesta informació.

Què ha provocat el

desastre? (Causes)

On ha passat?

(Localització)

A qui i com ha afectat?

(Conseqüències)



2 .Buscant
un país...

2. Llegiu atentament les notícies següents sobre els països imaginaris de Centala, Mentarbe,

Ferrarte i la Federació Garen i responeu a les preguntes proposades.

CENTALA

Amnistia Internacional ha publicat un informe on critica les autoritats perquè no protegeixen els drets de les

poblacions més desfavorides (camperols, immigrants i indígenes).

És un dels principals productors de droga del món.

Es calcula que més de mig milió de menors treballen en la prostitució.

Hi existeix la pena de mort

MENTARBE

La seva població és molt amable i hospitalària.

Té una orografia molt variada, que va des de les muntanyes escarpades i les valls profundes del nord fins a les

platges i els boscos tropicals del sud.

Hi existeix un ampli ventall d’oferta turística, per a tots els gustos i butxaques.

Es poden trobar molt bones ofertes de vols i paquets turístics per visitar el país.

FERRARTE

Té una població de més de 60 milions d’habitants (gairebé el doble que Espanya).

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha elogiat els avenços fets per Ferrarte en la liberalització del seu comerç,

l’estabilització macroeconòmica i les reformes estructurals. Segons aquesta organització, una major obertura de

l’economia contribuirà al creixement del país.

És un dels països més desenvolupats de la regió on es troba.

FEDERACIÓ GAREN

Té una extensió que supera la d’Espanya per molt poc.

Està situat al lloc 76 pel que fa a l’índex de desenvolupament humà (Espanya se situa al lloc 20).

L’índex d’alfabetització adulta és del 92% (el d’Espanya és del 97,7%).

Preguntes:
1. Quin país escolliríeu per anar-hi de vacances?
2. On obriríeu una fàbrica?
3. Quin país us sembla més pobre?
4. On es donen les millors condicions de vida?

Font: Adaptat de X. Obach, (1998), Editorial Praxis.



3 .El tsunami
en quatre instants

Observa les fotografies i respon les preguntes:

1

3. Quina relació hi ha entre aquestes fotografies i les notícies que heu recollit a classe per fer el

mural?

2 3

4

R
E

U
TE

R
S

/T
ar

m
iz

y 
H

ar
va

R
E

U
TE

R
S

/Y
ve

s 
H

er
m

an

R
E
U

TE
R

S
/J

ay
an

ta
 S

ha
w

R
E
U

TE
R

S
/J

ay
an

ta
 S

ha
w



4. Escriu un titular per a cadascuna de les imatges

5. Imagina quina serà la situació d’aquestes persones d’aquí a un any (escriu una descripció de

tres línies per a cada una de les situacions)



4 .Buscant
solucions...

6. Observa les fotografies i omple la taula:

Conseqüència Solució a
curt termini Responsables Solució a

llarg termini Responsables



5 .  La reacció
internacional a la premsa

Llegeix atentament les notícies següents i respon les preguntes:

http://www.intermonoxfam.org

Ampolles de cervesa per repartir aigua
L’empresa Lion Brewery ha aturat la producció de la seva planta de cervesa a Sri Lanka
i està embotellant aigua potable per tal que Oxfam, Intermón Oxfam a Espanya, la
distribueixi a les zones afectades.

Declaració a Djakarta, Indonèsia, el 6 de gener del 2005

L’ONU respon davant la catàstrofe del
tsunami
“El que va passar el 26 de desembre
del 2004 va ser una catàstrofe mundial
sense precedents. Per tant, exigeix una
resposta mundial sense precedents.”

Kofi Annan
Secretari general de les Nacions Unides

“Mai no havia passat que dues setmanes
després d’un desastre poguéssim comptar
amb 717 milions de dòlars per poder
utilitzar immediatament ajudant els
damnificats”.

Jan Egeland, coordinador d’Assistència Humanitària de
l’ONU

http://news.bbc.co.uk, 7/01/2005

El grup G7 de nacions industrialitzades
anuncia la congelació del pagament del
deute extern dels països afectats pel
sisme submarí.

La mesura, però, no s’estén a la
cancel·lació completa del deute, tal com
demanaven diverses organitzacions no
governamentals.

http://www.intermonoxfam.org, 28/12/2004

Oxfam Internacional envia un avió amb
27 tones d’ajuda humanitària d’emer-
gència a Sri Lanka.

http://www.cronica.com.mx, 5/01/2005

Spielberg ha donat a l’Àsia 14 vegades
més que Mèxic.

7. Identifica els diferents agents (societat civil, ONG, governs i organitzacions internacionals) que

han proporcionat ajuda a la població afectada pel tsunami.

8. Segons aquestes informacions, ¿quins tipus d’ajuda s’han activat des de la comunitat internacional?



6 .  Llums
i ombres

Llegeix les notícies següents i compara-les amb les notícies anteriors:

9. Quines contradiccions trobes entre aquestes informacions i les anteriors?

10. Indica quatre problemes en la distribució de l’ajuda i quatre solucions possibles.

www.elmundo.es, 30/12/2004

La descoordinació dificulta el repartiment d’ajuda a l’Àsia
Hi ha caixes que no arriben a les víctimes per manca de transport – L’ONU demana a la
comunitat internacional que no tardi a fer efectives les donacions.

“L’ajuda humanitària a l’Àsia, vital perquè no augmenti encara més el nombre de víctimes
del ‘tsunami’, s’està endarrerint per la manca de coordinació entre governs, exèrcits i
voluntaris internacionals, segons denuncien diverses ONG.”

“De moment estem fent molt poc”. Així ho ha reconegut el coordinador d’ajuda d’emergència
de les Nacions Unides, Jan Egeland.

http://www.msf.es, 7/01/2005

Sud-est asiàtic: “Hem optat per ser
transparents i dir-ho públicament”

MSF ha rebut prou fons per finançar la
seva intervenció d’emergència al sud-est
asiàtic i convida a fer donatius per al seu
Fons d’Emergències.

“La resposta solidària i aclaparadora de
la societat ens ha permès, amb els recursos
que ja tenim, desplegar una operació
massiva”, declara Rafael Vila-Sanjuán,
director general de Metges Sense
Fronteres (MSF).

EL PERIÓDICO,  19/1/2005

“La resposta de la societat ha estat tan aclaparadora que la gent pensa que ha de
fer alguna cosa, sigui el que sigui; per la seva banda, els governs també se senten
molt pressionats a actuar per l’opinió pública”, va declarar a aquest diari Rafael Vila-
Sanjuán, director general de Metges Sense Fronteres (MSF).

www.intermonoxfam.org, 31/12/2004

Intermón Oxfam exigeix al Govern que
el 100% de l’ajuda als països afectats
pel tsunami siguin donacions no
lligades, i no pas crèdits

José María Vera: “Per què el Govern
espanyol dóna el 90% en crèdits quan la
resta de països ofereix donacions i
condonació del deute?”

EL PAÍS, 31/12/2004

“No m’importen els diners que m’han
cobrat per la comissió, el que em dol és
que treguin profit d’una catàstrofe com
aquesta”, es lamenta un empresari
madrileny de 56 anys que s’estima més
no desvetllar la seva identitat i que va
veure com, per transferir un donatiu de
200 euros, el Grupo Santander “es va
quedar” 3,29 euros de comissió.


