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SABÍEU QUE ... ? 

  
   

 

 

 

 Proposem un senzill concurs. Si encerteu la resposta de les preguntes següents, podeu 
guanyar importants quantitats d’ulls oberts, coneixement propi, informació veraç, qualitat 
humana i, fins i tot, si creieu en el Més-Enllà, felicitat eterna. 

   

I. MIGRACIONS    

És un tema molt del moment. Sentim a dir que “no els necessitem”, “que són delinqüents”… Doncs, bé: 

1. Segons informava El País hi ha un punt per al qual els 15 països de la UE necessiten cada any 1’4 milions 
d’emigrants (Espanya 240.000). Sabeu per a què? 

    a) Construcció;  

    b) Collir fruita;  

    c) Cuidar vells;  

    d) Mantenir el sistema de pensions. 

2. A l’estranger resideixen 2 milions d’espanyols. Sabeu quants estrangers resideixen a Espanya? 

    a) 4 milions;  

    b) tres i mig;  

    c) uns dos milions;  

    d) només un milió… 

3. “Els immigrants són un perill”. D’acord? Doncs, bé: el 1997 entre els detinguts per agressions sexuals, 
assassinats o lesions, hi havia dos països amb un índex del 12’2% i el 8’2%. Endevineu de quins països es 
tractava: 

    a) Zàmbia;  

    b) Marroc;  

    c) Equador;  
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    d) República Dominicana;  

    e) altres. 

4. On creieu que hi ha més immigrants: a Múrcia o a les Balears? 

  

II. DEUTE E(X)TERN I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT  

 Recordeu aquelles acampades (cap al 1994) per aconseguir que el govern espanyol dediqués el 0’7% del 
nostre PIB a ajudar al desenvolupament. La mitjana europea d’aquest ajut només és el 0’31%. El govern 
d’Aznar es va comprometre a dedicar-hi el 0’35 per al 2004. Doncs, bé... 

5. Sabeu quin percentatge s’hi va dedicar el 1999? 

    a) el 0’29;  

    b) el 0’31;  

    c) el mateix;  

    d) el 0’23 

6. El 1990 l’ajut oficial al desenvolupament, per part dels països desenvolupats, era el 0’33 del PIB. Sabeu 
quant va arribar a ser l’any 2000? 

    a) el 0’35;  

    b) el 0’5;  

    c) res;  

    d) el 0’22 

7. La UE inverteix en la lluita contra l’exclusió social un 0’4%. Quant hi inverteix Espanya? 

    a) el doble...;  

    b) el  mateix...;  

    c) una dècima menys...;  

    d) la meitat 

8. Els nostres pressupostos del 2002 dediquen a investigació i desenvolupament de material militar 248.063 
milions de pessetes. Una xifra superior al pressupost anual de les Nacions Unides! Compareu aquesta xifra 
amb la que dediquen a: 

8a. — investigació sanitària 

    a) és igual...;  

    b) és la meitat...;  

    c) les tres quartes parts...;  

    e) és dotze vegades més gran 
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8b. — I si la comparem amb el que Espanya aporta a operacions de manteniment de la pau, aquesta xifra és 

    a) dues vegades més gran;  

    b) igual;  

    c) tres vegades més petita;  

    d) 62 vegades més gran 

9. Pel que fa als 49 països més pobres del món, hi ha el compromís de dedicar-los com a mínim l’1’5 del 
PNB. A la cimera de les Nacions Unides de Brussel·les, el maig del 2001, quin país ocupava l’últim lloc a la 
llista d’incompliment d’aquest compromís? 

    a) EUA;  

    b) Suècia;  

    c) Portugal;  

    d) Espanya... 

10. La riquesa de les 84 persones més riques de la terra supera tot el PNB d’un país. Endevineu quin: 

    a) Espanya (amb 40 milions d’habitants);  

    b) Egipte (amb més de cinquanta);  

    c) Polònia;  

    d) La Xina (amb més de mil dos-cents milions d’habitants) 

11. En l’estat actual de les forces de producció, quants habitants creieu que podria alimentar el planeta Terra? 

    a) 5.000 milions;  

    b) 6.000 milions;  

    c) 7.000 milions;  

    d)12.000 milions 

12. Sabeu quants éssers humans van morir de gana l’any 2000? 

    a) cent mil;  

    b) 2 milions;  

    c) 10 milions;  

    d) 36 milions 

13. Teniu idea de quina proporció hi ha entre els diners que els països del Tercer Món envien al Primer en 
concepte d’“interessos del deute”, i els diners que en reben com a “ajut al desenvolupament”? 

    a) el segon és tres vegades més gran;  

    b) dues vegades;  

    c) és igual;  
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    d) el primer és el doble del segon 

  

III. CONDICIONS LABORALS 

 Potser teniu un fill o una filla que va una mica desesperat buscant feina. Potser vosaltres mateixos esteu en 
aquest cas. Aleshores digueu-nos: 

 

14. Hi ha esclavitud en el segle XXI? 

    a) No. Com tothom sap va ser abolida el segle passat;  

    b) Bé, és possible que quedin algunes xifres residuals que no arribaran al milió de persones;  

    c) N’hi continua havent: 27 milions d’éssers humans són esclaus el 2001 

15. El 1998, un país d’Europa va dedicar a despeses laborals unitàries només el 71% de la mitjana de la zona 
de l’euro. Bèlgica i Holanda hi van dedicar el 116%, i d’altres com França, el 112. Només hi va haver un 
altre país més baix (que hi va dedicar el 41%). Sabeu els noms d’aquests dos països que mereixerien “baixar 
a segona divisió laboral”? 

16. Quina diríeu que és LA MITJANA de la pensió de les dones vídues a Catalunya? 

    a) 125.000 ptes.;  

    b) 100.000 ptes.;  

    c) 70.000 ptes.;  

    d)54.000 ptes. 

17. El país amb una despesa sanitària més gran del món són els EUA (un 14% del PIB, el doble d’Espanya). 
A partir d’aquesta dada, on creieu que és més gran l’esperança de vida: als EUA o a Espanya? 

18. Quants nens creieu que hi ha als EUA sense cobertura sanitària en tant per cent de la població infantil? 

19. Quantes persones estan mancades de tota cobertura sanitària als EUA? 

    a) 30.000;  

    b) un milió;  

    c) 10 milions;  

    d) 43 milions 

Colofó: als EUA només tres fons de pensions (Fidelity Investments, Vanguard Group i Capital Research and 
Management) controlen una xifra deu vegades superior a les reserves de qualsevol dels set països més rics 
del món (els del G-7). Uns 500.000 milions de dòlars. (El Ciervo, maig 2001, p.25). 
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IV. TERRORS I TERRORISMES 

 

20. En el salvatge atemptat de l’11 de setembre van morir 3.000 persones. Quants civils iraquians van morir 
el 1991 sota les ordres de Bush pare? 

    a) 250;  

    b) 1.000;  

    c) 3.500;  

    d) 130.000 

21. El bloqueig de l’Iraq ha suposat la mort de mig milió de nens iraquians. Sabeu què va respondre 
Madeleine Albright quan se li va preguntar què en pensava d’aquesta dada? Què respondríeu vosaltres? 

    a) és un crim imperdonable;  

    b) procurarem que això no es repeteixi mai més;  

    c) crec que el cost va valer la pena 

Un altre colofó: Segons l’informe sobre el desenvolupament del BM: “un de cada cinc habitants del planeta 
viu amb menys d’un dòlar diari; 6 de cada cent nens no arriben a complir un any de vida i 8 no arriben als 
cinc anys. 9 nens i 14 nenes de cada cent no reben educació primària”. Doncs, bé: 

22. Pregunta: Mereixerien  entrar aquestes dades en la definició de terrorisme? 

  

V. PER ACABAR, UNA BREU REFLEXIÓ SOBRE LA DONA 

 

Ens hem sentit molt bons i molt superiors criticant les barbaritats que fan els talibans contra les dones. I, 
tanmateix: 

Segons l’ONU, cada any són comprades i venudes en el món 4 milions de dones. Cada any, 20.000 dones 
procedents dels països de l’Est cauen en mans de proxenetes per a ser posades al consum de clients 
europeus. Ucraïneses, romaneses, búlgares i russes són exhibides nues i comprades per proxenetes al 
preu d’uns 511 euros. A París, la meitat de les prostitutes existents són estrangeres… Una prostituta de 
l’Est efectua entre 15 i 30 “serveis” per dia, perquè està obligada a donar entre 450 i 900 euros al seu 
macarró, si no vol que ell li pegui... (Le Monde Diplomatique, nov. 2001, p. 22-23) 

No trobeu que és curiós que ens irriti tant la conducta dels talibans, davant la qual podem fer-hi molt poc, i 
ens quedem tan tranquils davant el que passa a casa mateix on podríem fer-hi molt més? 

Després d’això podeu respondre la veritable “pregunta del milió”!: 

 

23. Creieu que els éssers humans podem sentir-nos satisfets d’aquest món que hem construït? 
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RESPOSTES 

1. Per mantenir el nostre sistema de pensions i la seguretat social. 

2. Entorn del milió (Exodo, març- abril 2001). 

3. D’Alemanya i Anglaterra (id. id.). 

4. A les Balears el 5’1% i a Múrcia només el 2%. Però a les Balears més de les tres quartes parts són 
europeus. I a Múrcia són africans (id. id.). 

5. El 0’23 (El País, 14 maig 2001). 

6. L’última, o sigui que es va reduir un terç (El País, 18 oct. 2001, p. 22). 

7. La meitat ( Noticias Obreras, 16-30 novembre 2001, p. 17). 

8. El que es dedica a investigació militar és 12 vegades més gran i 62 vegades més gran que el que es dedica 
als altres ítems d’aquesta pregunta (id. id.). 

9. Espanya amb el 0’02% (El País, id. id.). 

10. La Xina! amb els seus més de mil milions (ibid. id.). 

11. 12.000 milions. 

12. Uns 36 milions, com cada any. 

13. Els interessos són el doble de l’ajuda rebuda (Fundació Comín, Quadern 27, p. 19). 

14. La tercera resposta (El Periódico, 22 abril 2001, p. 2 del “Tema del domingo”). 

15. Espanya i Portugal (Font: Les xifres de l’economia i de la societat, Foment del Treball, Barcelona 2000, 
p. 45). 

16. 54.000 ptes. (El País, 23.X.01). 

17. A Espanya és més gran que als EUA. 

18. El 15% dels nens. 

19. 43 milions (Les tres respostes a Exodo, nov.-des. 2000, p. 16). 

20. 130.000. 

21. La tercera resposta (Le Monde Diplomatique, novembre 2001, p. 7). 

22. Vosaltres mateixos… Però suposem que depèn d’on s’està situat. 

23. No us preocupeu per la resposta a aquesta pregunta perquè el que s’hi guanya no és un milió d’euros sinó 
un milió d’humanitat… 

 


