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EL MEU ARBRE, LES TEVES ARRELS 

 
RESUM: 
 
Al món hi ha multitud de causes que empenyen les persones a 
emprendre un viatge buscant una vida millor: conflictes bèl·lics, 
persecució política o recerca d’una vida digna. Moltes d’aquestes 
persones són infants i dones, que, a causa de la seva edat i condició, 
són més vulnerables i tenen més probabilitats que els seus drets no 
siguin respectats. Sovint, quan arriben al lloc de destí continuen patint 
injustícies pel fet de ser d’un altre país. Conèixer i respectar els drets 
de totes les persones, sobretot de les persones més vulnerables, és 
fonamental per afavorir la convivència i construir una societat més 
justa.  
  
A partir de la realitat dels conflictes bèl·lics existents i d’altres causes 
que empenyen la gent a emigrar, el projecte s’adreça als municipis de 
Catalunya per tal de promoure entre la ciutadania, els representants 
polítics i els nens i les nenes, una reflexió crítica sobre la immigració, 
les seves causes i conseqüències. Interpel·larem els ens locals sobre 
les seves obligacions, parlarem amb la ciutadania de la seva 
responsabilitat d’acollir i integrar les persones estrangeres, i 
introduirem un debat crític entre els nens i les nenes.  
  
Per millorar la capacitat acollidora dels ens locals i de la població 
catalana és imprescindible que la ciutadania tingui coneixement i 
entengui les causes de les situacions de vulneració de drets que 
pateixen les persones refugiades. Per afavorir la comprensió 
d’aquestes situacions, que poden semblar llunyanes, el projecte té 
previst treballar l’empatia a través d’activitats alhora lúdiques i 
vivencials.  
  
A Catalunya hem acollit des de sempre gent de tot arreu. Això és el nostre orgull, i avui dia el reivindiquem 
amb aquest projecte, que fa un pas enrere i mira cap al passat per entendre que el que ens passa avui no 
té res de nou, sinó que ho hem fet sempre. Per generar un vincle fort amb la temàtica, generar empatia i 
apropar-la a la població catalana, el projecte es basa en la nostra pròpia historia, en la llarga tradició de 
Catalunya com a terra d'acollida, i busca en les històries familiars una il·lustració d’aquesta diversitat, 
característica del poble català.  
  
L’ús d’un arbre genealògic familiar i de la seva extrapolació a l’àmbit local serà l’eix vertebrador del 
projecte, que pretén afavorir la implicació i el compromís de la ciutadania a favor dels drets de les 
persones migrants i refugiades: 

 Recordant la tradició catalana en l’acollida de persones migrants i refugiades.  

 Destacant i visibilitzant el paper clau dels ajuntaments en la acollida de les persones migrants i 
refugiades. 

 Apel·lant a la coresponsabilitat de les persones i de les Institucions en el respecte dels drets 
humans, i més concretament dels drets de les persones refugiades.  

  
El projecte “El meu arbre, les teves arrels” es presenta com una amplia campanya de Sensibilització, 
Incidència política, EpD i Comunicació que busca el compromís i la implicació dels municipis, a favor del 
respecte dels drets de les persones migrants i refugiades, i ho pretén assolir a través d’un exercici de 
memòria col·lectiva a nivell institucional i personal. El projecte s’implementarà a través del treball en xarxa 
en tot el territori català i amb els ajuntaments i centres educatius com a principals actors. 

Àmbit: 
Creació de material didàctic per 
escoles, estratègia d'incidència 
política a ajuntaments 
 
Abast territorial:  
Tot el país  
 
Durada: 
12 mesos 
 
Entitat que executa:  
Fundació Save the Children 
 
 
Pressupost 
 
Import total: 61.600,00 euros 
Import sol·licitat: 25.000,00 euros 
Import aprovat: 19.067,50 euros 

 


