
Al setembre del 2016 publicàvem el qua-
dern número 200, un quadern programàtic 
en què exposàvem els reptes més impor-
tants que volíem seguir amb atenció. Darre-
re d’aquests reptes, hi ha unes realitats molt 
concretes, l’autèntica magnitud de les quals 
sovint desconeixem. Us presentem aquestes 
pàgines amb la intenció que serveixin per 
posar xifres als reptes, i perquè tinguem 
consciència de tot el que queda per fer. 

Pobresa, desigualtat…
1. Una persona està en risc de pobresa quan 
la seva renda anual és inferior a un llindar 
determinat. La UE ha fixat aquest llindar 
en el 60 % de la mediana de la renda dis-
ponible. El 2015, a Espanya, se situava en 
8.011 € per individu (o 16.823 € per famí-
lia formada per parella i dos nens menors 

de 14 anys). Sabeu quants milions de per-
sones hi ha a Espanya sota aquest llindar 
d’ingressos? 

a) 0,5  b) 3  c) 10

2. Quin percentatge de persones amb con-
tracte de treball a Espanya són considerades 
pobres i no obtenen uns ingressos suficients 
per satisfer les seves necessitats bàsiques? 

a) 5 %  b) 40%  c) 13 %

3. En el món unes poques persones pos-
seeixen tant com el 50 % de la humanitat, 
o sigui, 3.600 milions de persones. Aquests 
milionaris, quantes persones són? 

a) 250  b) 95  c) 8

4. Segons els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut, la pobresa energètica 
es defineix com la incapacitat de satisfer 
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necessitats energètiques, com per exem-
ple, mantenir l’habitatge de 18 a 21 graus 
a l’hivern i a un màxim de 25 a l’estiu. 
Quants milions de persones a Espanya es 
declaren incapaces de mantenir aquestes 
temperatures?

a) 3  b) 5  c) 1

5. A Espanya, quin és el percentatge de me-
nors d’edat en situació de risc de pobresa?

a) 15,3 %  b) 29,6 %  c) 45 %

Migracions, refugi… 
6. Des del mes de setembre del 2015 el dra-
ma de les persones que cerquen refugi ha 
estat molt present als mitjans, i sovint hem 
pogut escoltar històries esgarrifoses. El 
2015, quants milions de persones van haver 
de deixar casa seva per convertir-se en des-
plaçats o refugiats?

a) 35,2  b) 11,5  c) 65,3 

7. De totes les persones refugiades, quin per-
centatge representen els menors de 18 anys?

a) 15 %  b) 31 %  c) 51 %

8. Quan les persones busquen refugi es des-
placen a països amb condicions de vida més 
segures i amb més probabilitat de supervi-
vència econòmica. Però, quin percentatge 
de refugiats dels que estan sota el mandat 
d’ACNUR són acollits, no per països rics, 
sinó per països en via de desenvolupament? 

a) 25 %  b) 86 %  c) 52 %

9. Fruit de les actuals polítiques frontereres, 
moltes persones moren intentant creuar el 
Mediterrani per arribar a les nostres costes. 
Quantes persones van morir ofegades el 
2016?

a) Menys de 1.000 
b) Entre 3.000 i 4.000 
c) Més de 5.000 

10. Donald Trump ha anunciat la construc-
ció d’un mur de 1.609 km que separi els 
EUA de Mèxic, la qual cosa ha generat una 
gran indignació mundial. Però, quants qui-
lòmetres de tanques han estat construïdes a 
Europa els darrers anys?

a) Europa no construeix tanques
b) 126 km de tanques i amb projectes per 

arribar als 550 km
c) 235 km de tanques i amb projectes per 

arribar als 1.200 km

Ecologia, canvi climàtic…
11. Moltes persones afirmaríem amb rotun-
ditat que el canvi climàtic i la crisi ecològi-
ca són un dels desafiaments més importants 
a què la humanitat ha de fer front actual-
ment. Tot i considerar-los tan importants, 
quin percentatge de notícies al diari i els in-
formatius de televisió espanyols tracten de 
la qüestió ecològica?

a) 3 %  b) 0,2 %  c) 10 %

12. Entre els anys 1880 i 2012, la tempera-
tura mitjana mundial va augmentar 0,85 ºC. 
Quina és la previsió del Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
fins al 2100?

a) Es frenarà l’augment gràcies als acords 
contra el canvi climàtic

b) Augmentarà fins a 1,5 ºC
c) Augmentarà fins a 4,8 ºC

13. L’ONU té com un dels seus objec-
tius principals acabar amb la fam al món. 
Quants milions de persones passen gana 
actualment?

a) 113  b) 546  c) 795

14. Els propers cinquanta anys, segons les 
estimacions, quants milions de persones es 
veuran obligades a buscar asil en altres paï-
sos a causa del canvi climàtic?



a) Entre 1 i 5
b) Entre 50 i 200
c) Entre 250 i 1.000

Feminicidi, violència i desigualtat  
de gènere…

15. Quantes dones i nenes són assassinades 
cada any al món per raons de gènere?

a) 5.000  b) 112.000  c) 66.000

16. Dels 22 milions de persones víctimes de 
treballs forçats, quants milions són dones i 
nenes? 

a) 11,4  b) 5,3  c) 2,1 

17. L’any 2015, quantes dones a Espanya 
van denunciar una violació?

a) 350  b) 700  c) 1.200

18. Quant més cobren de mitjana els homes 
que les dones a Europa?

a) 5 %  b) 16 %  c) 10 %

Respostes
1. Segons l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), el 2015, al voltant dels 10 milions 
de persones.
2. Actualment, el percentatge de treballa-
dors considerats pobres és del 13 %, segons 
l’informe d’Oxfam Intermon Una econo-
mia per al 99 % elaborat a partir de dades 
d’Eurostat. El 2007, el percentatge era del 
10 %. La precarització laboral i els salaris 
baixos expliquen aquest creixement.
3. Segons dades de Credit Suisse recollits per 
l’informe Oxfam Intermon ja esmentat, 8 ho-
mes posseeixen la mateixa riquesa que 3.600 
milions de persones (la meitat de la humani-
tat). L’1 % de la població mundial posseeix 
tanta riquesa com el 99 % restant alhora.
4. L’11 % de les llars espanyoles –la qual 
cosa suposa un total de 5,1 milions de per-

sones– es declara incapaç de mantenir el 
seu habitatge a una temperatura adequada. 
Font: INE 2015.
5. Segons el Barómetro de la Infancia 
(2015), elaborat per Save the Children, el 
percentatge és del 29.6, i suposa un total de 
2.460.000 d’infants. 
6. Segons l’informe Tendencias globales. 
Desplazamiento forzado en 2015 elaborat 
per l’ACNUR, cada minut 24 persones van 
haver de deixar casa seva. El 2015 es va 
arribar als 65,3 milions de refugiats, la xi-
fra més alta des de la Segona Guerra Mun- 
dial.
7. Més de la meitat dels refugiats (51 %) són 
persones menors d’edat. Font: ACNUR.
8. El 86 % dels desplaçats són acollits per 
països en vies de desenvolupament. Pel 
nombre d’acollits, els cinc primers països 
són: Turquia, el Pakistan, Iran, Jordània i 
Kenya. Font: ACNUR.
9. El 2016 es va establir un nou rècord amb 
més de 5.000 persones mortes al Mediter-
rani. Segons dades de la Comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado (CEAR), des de 
l’any 2000, més de 37.000 persones han 
perdut la vida intentant trobar refugi a Eu-
ropa.
10. El 2016 Amnistía Internacional va 
desvelar que en la Unió Europea s’han 
construït els últims anys al voltant de 
235 km de tanques frontereres. La des-
pesa que ha representat la seva construc-
ció ascendeix a 175 milions d’euros. En-
tre Hongria i Sèrbia s’eleva una tanca de  
175 km, fins al moment la més llarga d’Eu-
ropa. En la frontera de Bulgària i Turquia 
hi ha una tanca de 30 km, que han previst 
ampliar en 130 km més els pròxims anys. 
Al llarg de la frontera entre Grècia i Turquia 
hi ha una tanca de 10,5 km. En les fronteres 
de Ceuta i Melilla amb el Marroc s’aixeca 
una tanca de 18,7 km. Segons dades ana-
litzades per l’agència Reuters s’ha previst 
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aixecar més de 1.200 km de tanca a Europa 
amb una inversió de 500 milions d’euros.
11. El percentatge és tan sols del 0,2 %, se-
gons B. Leon. «El cambio climático en los 
medios: una visión pluridimesional», en 
Leon, B. (coord.) (2014). Periodismo, me-
dios de comunicación y cambio climático. 
Salamanca: Comunicación Social, Edicio-
nes y publicaciones.
12. Atesa l’actual concentració i les contí-
nues emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle, és probable que en el 2100 se superi la 
xifra d’1,5 ºC en gairebé tots els escenaris, 
tot i que les previsions més pessimistes par-
len de 4,8 ºC. Els oceans del món seguiran 
escalfant-se i el desglaç continuarà. Es pre-
veu una elevació mitjana del nivell del mar 
d’entre 24 i 30 cm per al 2065, i entre 40 i 
63 cm per al 2100. Font: Informe de los Ob-
jetivos para el Desarrollo Sostenible, ONU.
13. 795 milions de persones en el món no 
disposen d’aliments suficients per portar 
una vida saludable i activa, la qual cosa 
equival a 1 de cada 9 persones. La nutrició 
deficient provoca el 45 % de les morts de 
nens menors de 5 anys: 3,1 milions de nens 
a l’any. Font: Informe de los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible, ONU.
14. Segons l’ACNUR i la Platform on Di-
saster Displacement, entre 250 i 1.000 mili-
ons de persones podrien desplaçar-se en els 
pròxims 50 anys a causa de desastres deguts 
al canvi climàtic: inundacions, sequeres, 
huracans… Seria un dels desplaçaments de 
persones més grans de la història de la hu-
manitat. Font: «Los refugiados climáticos 
no tienen dónde buscar asilo», El País, 15 
de desembre de 2015.
15. L’estudi de Small Arms Survey, Femi-
nicidio: un problema global assenyala que 
cada any prop de 66.000 dones i nenes són 
assassinades al món per raons de gènere. Al 

voltant del 50 % dels assassinats de dones a 
tot el món són feminicidis.
16. 11,4 milions de dones i nenes, i 9,5 mili-
ons d’homes i nens són víctimes del treball 
forçat en règim d’esclavitud. El treball do-
mèstic, l’agricultura, la construcció, la ma-
nufactura i l’entreteniment es troben entre 
els sectors més afectats. Font: OIT.
17. Es van denunciar un total de 1.227 vio-
lacions, la qual cosa significa aproximada-
ment 1 cada 7 hores, sense comptar les que 
van caure al pou de l’oblit per no haver estat 
denunciades. El nombre de delictes contra 
la llibertat sexual, d’altra banda, va supe-
rar la barrera dels 9.000. Font: El Español, 
basant-se en dades del Ministeri de l’Inte- 
rior.
18. Segons dades del 2015 difoses per la 
Comissió Europea, exactament un 16,3 % 
menys. Això significa que les dones tre-
ballen gratis 58 dies a l’any. Font: Europa 
Press (8 de març de 2017).

Conclusió 
Aquestes no són dades per desanimar, sinó 
perquè reaccionem. Responen a allò que 
tantes vegades ha repetit el papa Francesc 
en el sentit que estem immersos en «un 
sistema que mata», en un sistema que des-
carta milions d’éssers humans com si fos-
sin simples objectes d’un sol ús. Davant 
d’aquesta realitat se’ns imposa un canvi 
de rumb que, començant des de sota, com 
una petita llavor, ens porti a transformar la 
cultura, l’economia, la manera en què ens 
relacionem. Tenim dret a somiar un món en 
què aquestes dades formin part simplement 
de la història.
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