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DENIP 2021
EL COMERÇ D'ARMES: UN NEGOCI
MORTAL
Des de la Coordinadora d'ONGD i aMS volem contribuir a fer que la jornada del
DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau) sigui una jornada de reflexió dins i
fora de les escoles, que fomenti el debat i el sentit crític, per entendre i per tant,
poder canviar la realitat del nostre entorn i contribuir a construir una societat més
justa i solidària.
En el DENIP 2021 proposem que s'abordi a partir de Secundària, la temàtica del
comerç internacional d'armes i les seves nefastes conseqüències per la pau i la
seguretat mundials però també pel medi ambient i per la vida en general. En
aquest dossier us compartim recursos per parlar del comerç d'armes a l'aula i
propostes per participar amb la Coordi al DENIP 2021:
1. Què és el DENIP?
2. Participa al DENIP 2021 amb la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida i
l'ANIMAC!
3. Bases del concurs de curtmetratges "Anima el desarmament".
4. Què és la rotoscòpia?
5. El comerç d'armes: un negoci mortal. Algunes dades.
6. Les armes nuclears: una amenaça global
7. El Tractat de Comerç d'Armes (TCA)
8. L'escàndol de la despesa militar
9. Parlar del comerç d'armes i la cultura de pau a l'aula: recursos didàctics.
- Arguments pel desarmament
- Poemes per la pau
- Recursos audiovisuals
- Jocs, dinàmiques i altres recursos
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Què és el
DENIP?
El dia Escolar de la No-violència i la Pau (o
el seu acrònim DENIP), fou fundat l’any
1964 pel poeta i educador mallorquí
Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa
d’Educació

No-violenta

i

Pacificadora,

per consolidar la pau s'ha de fer una
defensa efectiva dels Drets Humans.
Des de la Coordinadora d'ONGD i aMS
volem contribuir a fer que la jornada del
DENIP sigui una jornada que vagi més enllà
de tractar de la pau en un sentit abstracte i
que serveixi per fomentar el pensament
crític,

per

treballar

continguts

transformadors i per posar focus en els

difosa internacionalment.

problemes socials de l'entorn i la justícia

Es practica a escoles de tot el món, el dia

global, per contribuir entre tots i totes a

30 de gener, aniversari de la mort de

cercar solucions i a construir una societat

Mahatma Gandhi.

més justa, tolerant i solidaria.

El

DENIP

propugna

una

educació

Des de la Coordinadora fem propostes

permanent en i per a la concòrdia, la

didàctiques i facilitem recursos per una

tolerància, la pau i la no-violència.

Educació per la transformació social, per

Per tal de poder parlar de pau és
necessari posar el focus a les injustícies i

educar en cultura de la pau i en justícia
global, intentant crear sinèrgies i xarxa
entre diferents actors de la societat
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Makun, Emilio Martí López

Participa al DENIP 2021 amb
la Coordi i l'Animac!
La proposta de la Coordi pel DENIP 2021

Els instituts que vulguin participar a la

és

proposta

una

proposta

animada!

Amb

de

La

Coordi

"Anima

el

col·laboració amb l'Animac, el festival de

desarmament" hauran d'enviar un correu

cinema d'animació de les terres de Lleida,

electrònic

volem manifestar el poder de l'animació

ongd-lleida.cat

com a eina de transformació social.

d'alumnes que participaran. Els alumnes es

Per això, organitzem un concurs per a
alumnat de secundària, en el que hauran
d'escriure el guió per a un curtmetratge
sobre

les

conseqüències

del

comerç

internacional d'armes.
Un comité de selecció format per l'equip
de la Coordi i de l'Animac triaran el guió

a

sensibilitzacio@coordinadoracomentant

el

nombre

dividiran en grups de 6 persones per escriure
els guions. L'edat mínima per participar al
concurs són 12 anys.
Proposem que el dia 30 de gener Dia Escolar
de la No Violència i la Pau, s'abordi el tema del
comerç internacional d'armes i les seves

guanyador.

conseqüències per al món i per la humanitat a

El grup guanyador podrà fer realitat el seu

classe. En aquest dossier, facilitem recursos

guió amb un taller d'animació amb la

educatius i idees per parlar-ne a l'aula.

tècnica

Seguidament cada classe es connectarà

de

la

l'acompanyament
Martí.

El

rotoscòpia,
del

cineasta

curtmetratge

amb
Emilio

resultant

projectarà durant l'Animac 2021.

es

virtualment a una classe introductòria sobre
com escriure un guió per a una animació amb
rotoscòpia, amb Emilio Martí.
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Bases del concurs:
Amb aquest concurs, sota el lema “Animem el desarmament” i amb el tema "El comerç
d'armes: un negoci que mata" promovem la creació de material àudiovisual relacionat
amb la cultura de pau i el desarmament que servirà posteriorment per a la
sensibilització i l’educació per la pau. Està adreçat a alumnat de secundària i batxillerat
d'instituts de Lleida.
Concurs: En grups de màxim 6 alumnes, elaborar un guió per a un curtmetratge de 20
segons sobre el comerç d'armes. El guió guanyador passarà a la següent fase,
l'elaboració d'un storyboard, rodatge i animació, amb l'acompanyament d'Emilio Martí,
durant les dates del festival Animac (del 25 de febrer al 7 de març) i segons les
condicions sanitàries. El resultat final es projectarà en el marc del festival Animac 2021
i s'utilitzarà en campanyes de la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida relacionades
amb la cultura de la pau.
Calendari i termini: Inscripcions fins el 26 de gener. Recomanem que la setmana
del 25 al 29 de gener el professorat realitzi a l'aula activitats sobre el comerç d'armes,
en el marc del DENIP. El dia 29 de gener realitzarem una sessió online
introductòria amb instruccions per participar al concurs i sobre la tècnica de la
rotoscòpia i com escriure un guió per a un curtmetratge de rotoscòpia. El termini per
enviar els guions a la Coordinadora d'ONGD serà el divendres 5 de gener. El grup
guanyador s'anunciarà la setmana del 15 de febrer.
El grup guanyador realitzarà una sessió online amb Emilio Martí amb indicacions per
fer l'storyboard i 2 sessions presencials de 3 hores, per al rodatge i animació en dates
encara per confirmar, al llarg de la 25ª edició de l'Animac.
Com participar: Escriure un correu a sensibilitzacio@coordinadora-ongd-lleida.cat
amb el nombre de grups participants. Us enviarem un enllaç per participar en la sessió
online del 29 de gener, on també podreu fer arribar preguntes. Per a més informació
podeu sol·licitar-la al mateix correu o trucar al 973 268 278
Requisits tècnics: Cada grup participant necessitarà almenys una tablet o ordinador
portàtil i serà necessari un projector.
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Makun, Emilio Martí López

Desanimado, Emilio Martí

Què és la rotoscòpia?
La rotoscòpia és una tècnica d'animació que

Emilio

consisteix en dibuixar damunt de cada

arterapeuta, investigador i activista pels drets

fotograma per a convertir la imatge original

humans que utilitza el cinema i concretament

en una animació. Es tracta de calcar la

l'animació com a mitjà de creació artística,

imatge d'un fotograma d'un video damunt

Martí

és

cineasta,

exploració personal i grupal,

educador,

l'expressió,

d'una làmina transparent o projectant la

l'educació per la transformació social.

imatge sobre un soport i dibuixant-la.

Realitza tallers amb col·lectius amb risc

El terme rotoscòpia prové del dispositiu

d'exclusió social i també col·labora amb

inventat el 1914 pels germans Fleischer que

instituts i centres educatius, per mostrar tot

permetia calcar els moviments gravats en

allò que es pot transmetre a través de

una pel·lícula. Actualment hi ha moltes eines

l'animació i tot allò que hi ha darrere d'una

digitals,

producció audiovisual.

aplicacions

i

programes

que

permeten realitzar aquesta tècnica i són

Podeu trobar més informació i mostres del seu

cada cop més habituals els curtmetratges,

treball a la seva web: emiliomarti.com

anuncis, videoclips musicals basats en
aquesta tècnica: per exemple una versió del
videoclip de la cançó "Sorry" de Justin Biever,
la sèrie Undone d'Amazon Prime, les
pel·lícules Vals con Bashir o Scanner Darkly i
nombrosos exemples més que poden
trobar-se

a

internet,

i

algunes

segurament haureu vist a l'Animac!

que
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COMERÇ
D'ARMES
Un negoci mortal

15.000 milions
És la quantitat de bales que es fabriquen i venen
cada any. Es calcula que hi ha 1000 milions d'armes
de foc al món i que més de 500 persones moren
cada dia per violència relacionada amb les armes de
foc i els conflictes armats.
Cada any es fabriquen més de 8 milions d'armes
petites

(pistoles,

fusils

d'asalt,

ametralladores,

revòlvers...) per valor de 8500 milions de dòlars.
La població civil sofreix les pitjors conseqüències de
les guerres modernes i la violència armada. Hi ha
armes com l'artilleria, els morters, les bombes i els
míssils que destrueixen pobles sencers, hospitals,
escoles, mercats i mitjans de transport, i enfonsen en
la pobresa als qui sobreviuen. Aquest és el cost
d'una indústria de comerç d'armes no regulada.
L'any 2019, la despesa militar al món va ser de 1,92
milions de dòlars, i no para de créixer. Uns 5000
milions al dia, 239 milions de dòlars per persona. El
70% de la vendes d'armes està en les mans de 5
països: EEUU, Russia, Xina, EEEUU i França. Espanya
es situa en 7è lloc dels principals països exportadors
d'armes.

La fabricació i venda d'armament és contrària
al dret humà més fonamental: el dret a la vida.

Font: Amnistia Internacional, Centre Delàs d'estudis per la pau, GDAMS, Sipri.
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Les armes nuclears:
una amenaça global

L'any 2017 l'ONU va aprovar el Tractat per la

Les armes nuclears son les armes més

en vigor l'any 2021. Tot i això els països que

inhumanes i indiscriminades mai creades.

posseeixen armes nuclears no aturen la

Violen la llei internacional i causen danys

pressió per evitar una llei vinculant.

social

Espanya encara no ha ratificat el tractat.

i

mediambientals

Prohibició de les Armes Nuclears i finalment
l'han ratificat 50 països. Per tant podrà entrar

incalculables,,

socaven la seguretat nacional i internacional
i desvien una gran suma de recursos
públics de les necessitats humanes.
Actualment

existeixen

més

de

13,400

arsenals nuclears al món, repartits entre 9
països, i més de 32 països avalen la tinença
d'armes nuclears, entre ells Espanya.
L'any 2020 s'han complert 75 anys del
bombardeig

d'Hiroshima

i

Nagasaki

i

l'armament nuclear actual és molt més
modern i destructiu que les bombes que
van arrasar les ciutats japoneses i causar
més de 200mil morts.

Tractat internacional
de comerç d'armes
L'any 2014 va entrar en vigor el Tractat sobre
comerç d'armes (TCA) amb la voluntat de
regular-lo, evitar que es venguin armes a
països en conflicte o que s'utilitzin contra la
població

civil,

embargant

als

països

incomplidors. Tanmateix nombrosos països
(entre ells Espanya) continuen venent i
enviant armes a territoris en conflicte i a
països que violen els drets humans, com ara
Aràbia Saudita i Israel, sense conseqüències
legals.

Dades: icanw.org (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
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militar espanyola

Font: https://www.grupotortuga.com/Mas-noticias-sobre-el-gasto
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Font: http://centredelas.org/

04

DENIP 2021

05

5 arguments pel desarmament
1.La violència és un criteri absurd de resolució de conflictes. Amb la
violència guanya el més fort, no el més just, o qui té l'armament més
destructiu. No hi ha cap relació entre tenir més força i tenir més raó.
2. La guerra és una de les principals causes de sofriment de la humanitat.
L’aparició de l’aviació, el bombardeig sobre ciutats i les armes de destrucció
massiva han portat que en les guerres actuals el 90% de les víctimes
siguin civils. A qui protegeix, doncs, la guerra? A qui defensen els exèrcits?
3.La fabricació i el comerç d’armes alimenta i fa més greus els conflictes.
Les causes dels conflictes són sovint complexes i diverses, però el negoci de les
armes els allarga i agreuja les seves conseqüències, quan no els provoca
directament. És un escàndol intolerable l’aprofitament dels conflictes per a
l’enriquiment privat i que els Estats consentin i promoguin aquest tràfic
4.L’obsessió per la seguretat crea inseguretat. L’afany obsessiu per eliminar
riscos, acaba portant a un estat neuròtic d’angoixa crònica i a actuacions
irracionals que creen riscos nous.
L'armamentisme n’és un exemple
clar: disposem de la capacitat de
DINÀMICA:
destruir la terra moltes vegades!
5.El concepte exclusivament
militarista de la seguretat és car i
ineficaç. Les despeses militars
mundials són de l’ordre del bilió
de dòlars l’any. Amb un 2%
d’aquesta quantitat seria possible
eliminar la fam a tota la terra

Extret de: https://fundipau.org/25-arguments/

Debat a classe: És necessari l'armament?
Calen exèrcits i tanta despesa pública en
armes ? Quins altres arguments o raons se
us ocorren pel desarmament i la
desmilitarització ?
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Poemes per la pau

SI EL MÓN FOS…
Si el món fos escrit en llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
podria esborrar mentides
que no cal dir;
n’esborraria l’enveja
que porta mals;
n’esborraria grandeses
de mèrit fals…
Però és escrit amb tinta
de mal color:
del dolor brut de la guerra
i del dolor.
Qui voldrà escriure un nou món més just i net?
Potser que tu i jo ho provéssim,
ben valentes, lletra per lletra,
des del nostre raconer…
Joana Raspall

PAU
Els canons, de neu.
Les pistoles, d’aigua.
Els soldadets, de plom.
Que totes les batalles,
que les guerres i les pors,
siguin a partir d’ara
caducats malsons.
Els canons, de neu.
Les pistoles, d’aigua.
Els soldadets, de plom.
Isabel Barriel

LA FESTA DE LA PAU
Si tingués la màgia d’un mag,
de les bales faria flors,
dels fusells, trombons i fagots
i dels trons, poemes d’amor.
Si tingués la màgia d’un mag,
de la gana faria blat,
dels canons, prismàtics gegants
i dels tancs, camions de gelats.
Si tingués la màgia d’un mag,
dels soldats en faria clowns,
dels tinents, ocells de paper,
ballarines o castellers.
Si tingués la màgia d’un mag,
de les mines faria daus,
de les bombes, jocs malabars
i dels corbs, coloms de la pau.
Cançó de Dàmaris Gelabert

Miguel Hernández:
“La guerra es como una hoguera
donde los locos se abrasan”.
“Tristes guerras si no amor la empresa.
Tristes, tristes. Tristes armas si no son palabras.
Tristes, tristes.”
“A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión
en tus brazos donde late la libertad de los dos.
Libre soy. Siénteme libre.
Sólo por amor.”

Extret de: http://bibliopoemes.blogspot.com/
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Recursos audiovisuals
El 1999, dos estudiants de secundària van entrar
armats al seu institut i van matar a trets 12
companys i professors. El documental Bowling for
Columbine aborda el tema de la violència amb
armes de foc als EEUU i la facilitat per adquirir
armes i munició, fins i tot per a menors d'edat. A
https://www.youtube.com/watch?v=SDlatwBzf0&t=3838s

partir de 12 anys.
El mercadeo de armas. Un documental de
En

Portada

(RTVE)

2

d'abril

de

2014

l'Assamblea General de les Nacions Unides
va aprovar el Tractat de Comerç d'Armes.
L'objectiu no és acabar amb el mercat de
les armes, però sí amb el tràfic sense
https://www.rtve.es/alacarta/videos/enportada/portada-mercadeo-armas/2382587/

control. A partir de 13 anys.

La tumba de las luciérnagas. Una de les
millors pel·lícules d'animació de tots els
temps, basada en la història real de 2
germans supervivents dels bombardejos al
Japó durant la II Guerra Mundial. A partir de
12 anys. Disponible a Filmin i Netflix i també
https://www.youtube.com/watch?
v=zV3ffehcdTs&t=720s

a youtube.
Animacions

per

curtmetratges
concurs
Fundipau.
Fundipau:

la

pau.

d'animació

d'animacions
Els

trobareu

Selecció
finalistes

per
a

la
la

pau
pàgina

de
del
de
de

http://www.fundipau.org/concurs/
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Jocs, dinàmiques i altres recursos
Tallers d'educació per la pau. Minidocumentals dels
tallers que realitza Fundipau d'educació per la pau,
útils per educadors i educadores i personal docent que
vulguin treballar el tema a l'aula. Els trobareu a la
pàgina

de

Fundipau:

https://fundipau.org/tallers-

deducacio-per-la-pau-en-video/

Recursos didàctics i jocs de l'Escola de Cultura de
Pau:
Recursos didàctics escola cultura pau
https://escolapau.uab.cat/ca/materials-didactics-2/
Jocs i dinàmiques conflictes armats
https://escolapau.uab.cat/ca/conflictes-armats-2/
Jocs i dinàmiques construcció de pau
https://escolapau.uab.cat/ca/construccio-de-pau/
Recursos educatius Fundipau
http://fundipau.org/seccio/recursos-educatius/
Quadern d'activitats per educar en Drets Humans i cultura
de la pau. José Tuvilla.
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/actividades_cultur
apaztuvilla-200068p.pdf

Propostes didàctiques d'Amnistia Internacional i Save the
Children per parlar sobre els nens soldat i la responsabilitat del
comerç d'armes: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/aieduca/ai-educa-nens.soldat.pdf
Contes per la pau
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-espada-pacifista
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/elmejor-guerrero-del-mundo
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Hi podeu trobar materials i recursos
didà ctics sobre les migracions, el
deute extern, medi ambient, els ODS,
els drets humans, la interculturalitat,
la cooperació per al
desenvolupament, cultura de pau i

Podeu trobar més recursos educatius i

no-violència, comerç just i economia

didàctics sobre aquest i altres temes al

social i solidària, etc.

sac solidari, a la web de la
Coordinadora d'ONGD i aMS de
Lleida
El sac solidari és un recull de recursos
didàctics i de sensibilització que han elaborat
les ONG i entitats socials i solidàries de la
Coordinadora d'ONGD, dirigit a la
comunitat educativa, a les administracions, al
sector de la cooperació i al públic general.,
però especialment als Centres educatius.

Consulteu la web de la
coordinadora:
http://www.coordinadoraongdlleida.cat/ca/sacsolidari/

