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En aquest tema s’aborda una qüestió que resulta essencial 
per a totes les persones: els drets humans. Cal que treballis 
especialment amb textos periodístics: has de llegir, veure i 
escoltar notícies, entrevistes, reportatges… Pots fes servir allò 
que has après en altres àrees: Història, Filosofia, Llengua… De 
fet, has de fer la feina pròpia d’un periodista, atès que has 
d’elaborar tu mateix un reportatge sobre el tema proposat: 
les víctimes de les vulneracions dels drets humans (que defi-
neixen, precisament, la nostra condició humana).
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Dibuix de José Ibarrola.

Tenen molta importància els coneixements adquirits, l’anà-
lisi de les emocions i els sentiments propis, la reflexió sobre 
el que fem davant les víctimes de violacions de drets hu-
mans (en concret, del terrorisme), com també sobre la seva 
petició de memòria, justícia, veritat i reparació.
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Monument d’Agustín Ibarrola a les víctimes del terrorisme a Vitòria.  
Fotografia: Emilio Roselló Tormo.
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Eleanor Roosevelt amb la DUDH en espanyol. Novembre de 1949.  
Fotografia:  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights
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UN MÓN DE PERSONES  
AMB DRETS

Després de l’enorme tragèdia que va suposar la Segona 
Guerra Mundial, el 10 de desembre de 1948 l’Assemblea 
General de Nacions Unides va aprovar la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans (DUDH), un text que marca les relaci-
ons entre països i entre persones.

La Declaració va encetar un procés d’avenç ètic per a la hu-
manitat que no ha acabat, en el qual s’observen, almenys, 
tres «generacions» de drets. Els drets humans anomenats 
«de primera generació» es refereixen a les llibertats civils i 
polítiques i el seu punt de partida és la Declaració de Drets 
de l’Home i el Ciutadà de 1789. El seu senyal d’identitat 
principal és la defensa de la llibertat.

Els coneguts com a drets «de segona generació» tenen més 
relació amb els drets econòmics, socials i culturals de les 
persones. S’inspiren en el principi d’igualtat i són fonamen-
tals per fer valdre els primers i, com aquests, estan incorpo-
rats en la Declaració Universal de 1948.

A més, actualment es parla d’una «tercera generació de 
drets» per fer referència als drets que es van promoure a 
partir del darrer terç del segle passat. Van més enllà de la 
declaració formal de Nacions Unides de 1948 i volen incen-
tivar el respecte, el progrés social i el nivell de vida de tots 
els pobles que formen la comunitat internacional. Són drets 
vinculats al concepte de solidaritat i en formen part el dret 
a la pau, el dret al desenvolupament o el dret a un medi 
ambient sostenible.
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No hi ha uns drets que siguin més importants que uns al-
tres, i tots hi estan interrelacionats. Impliquen garanties ju-
rídiques universals que protegeixen totes les persones en 
qualsevol societat. El moment en què més clarament ens 
n’adonem de la rellevància és, precisament, quan aquests 
drets són negats a algú. Per això, se n’aprecia millor la im-
portància quan s’és a prop de qui n’ha estat privat, és a dir, 
la víctima d’una injustícia. Tal com indica el filòsof Xabier Et-
xeberria: «l’autèntica revelació dels drets humans, del que 
són i suposen, no se’ns dona en abstracte, se’ns dona en la 
vivència en nosaltres, o la percepció empaticomoral en els 
altres, de la negació d’aquests drets».

Edició de la DUDH il·lustrada per Yacine Ait Kaci (YAK) i publicada per 
Nacions Unides. Fotografia: https://www.un.org/es/udhrbook/#10



ACTIVITAT DE REFLEXIÓ

La imatge anterior acompanya el text de l’article 3r de la DUDH, «Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la 
seguretat de la persona», en una edició il·lustrada de Nacions Unides. Què creus que expressa aquesta imatge?

La vida sembla una cosa fàcil d’identificar, però podries definir la llibertat o la seguretat?

Coneixes cap persona que hagi estat privada injustament d’aquests drets?

ACTIVITAT D’APROXIMACIÓ AL TEMA

De quina manera podries aconseguir que la DUDH sigui més respectada en el teu entorn?

Intenta dissenyar un anunci per donar publicitat a aquest article de la DUDH per la ràdio, la televisió, Internet o les 
xarxes socials.

UNITAT DIDÀCTICA PER A VALORS ÈTICS
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ETA va assassinar 11 persones (cinc de les quals eren 
nens) en el seu atemptat contra la casa caserna de 
Saragossa (11/12/1987). Fotografia: EFE.
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EL TERRORISME

El terrorisme és una forma de violència il·legítima que 
s’exerceix contra persones, grups o institucions per intimi-
dar-los i fer-los por (terror) per tal de condicionar les seves 
decisions i obtenir-ne uns objectius determinats, habitual-
ment, de caràcter polític. Vulnera els drets humans de les 
persones, desenvolupa una cultura d’odi i ataca el funcio-
nament democràtic de les societats.

COM ATEMPTA EL TERRORISME  
CONTRA ELS DRETS HUMANS?

El filòsof Immanuel Kant assenyalava que les persones són 
en si mateixes un fi, no un mitjà per a l’ús d’altres indivi-
dus, atès que això els reduiria a simples coses. No obstant 
això, en el terrorisme la persona deixa de ser subjecte per 
esdevenir objecte. Se li lleva la dignitat i els drets que tot 
ésser humà ha de tenir, i esdevé un mitjà de l’organització 
terrorista per aconseguir els seus fins.

«Els etarres no són sàdics; estimen els seus fills tant 
com qualsevol, i els seus manifestos estan plens de 
cants a la vida. El que passa és que els altres fills, els 
de les víctimes, no existeixen. Els trets són “contra 
una caserna”, no contra les persones que hi habi-
ten. El llenguatge etarra està brodat d’eufemismes: 
“Aquí us envio informació de cotxes de txakurras 
(gossos; per policies) per fer algunes ekintzas (ac-
cions): comproveu-les i, quan pugueu, poseu unes 
lapas (bombes adossades), ja que, com haureu vist 
últimament, aquesta classe d’ekintzas ha posat 
molt nerviós l’enemic”. Això forma part d’una carta 
de la direcció d’ETA al comando Biscaia amb data de 
gener de 1992. Entre aquestes accions que havien 
posat nerviós l’enemic hi havia l’assassinat, dos 
mesos abans, de l’infant de dos anys Fabio Moreno, 
fill d’un guàrdia civil».

Patxo Unzueta, xornalista
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Mapa del terror de COVITE: https://mapadelterror.com

Lamentablement, aquesta vulneració dels drets humans es 
dona a molts llocs del món, també molt a prop teu. Hi ha 
una dada esfereïdora: només a Espanya, des de l’any 1960 
gairebé 1.500 persones han perdut la vida com a conse-
qüència d’actes terroristes.

L’efecte del terrorisme sobre l’exercici dels drets humans és 
directe i negatiu, especialment, pel que fa al dret a la vida, a 
la llibertat o a la integritat física, però, a més, desestabilitza 
les institucions democràtiques, les relacions entre els paï-
sos i el desenvolupament social i econòmic. És un problema 
de tots, actual i greu.

PROTAGONISTES

Per tractar les violacions dels drets humans cal tenir en comte 
sempre la situació de les persones que han patit la violència 
voluntària, conscient i injusta d’altres. Si féssim un relat de la 
violència terrorista sense donar protagonisme a les víctimes, 
estaríem fent un relat només dels violents, dels victimaris.

Els objectius que persegueix el terrorisme són gairebé 
sempre polítics i, davant d’això, s’ha de treballar de mane-
ra imparcial, però no neutral, si l’acció és contrària als drets 
humans. El filòsof Daniel Innerarity indica que «no es tracta 
d’aconseguir un pacte entre agressors i agredits per trobar-se 
en una mena de punt intermedi entre violència i democrà-
cia». Per això, cal treballar-hi, i no ser-ne espectadors passius, 
insensibles o indiferents. En els drets de les persones no hi 
tenen cabuda les neutralitats. Mai no hi ha un punt intermedi 
entre víctimes i botxins.

ETA ha estat el grup terrorista que més mal ha causat a Espa-
nya, però l’acció amb el nombre més gran de víctimes corres-
pon a l’atemptat gihadista de l’11 de març de 2004.

Després dels atemptats de 2004, l’escriptor 
Bernardo Atxaga va compondre un poema que 
Jabier Muguruza va musicar i l’estrofa principal 
del qual diu així:

Bizitza bizitza da,

handiena;

kentzen duenak

kentzen du dena.

La vida és la vida,

i és el més gran;

qui la treu

ho treu tot.

La cançó és accessible a:

https://www.youtube.com/watch?v=3fvtQ31Hstk 

La lletra completa està disponible a:

http://www.jabiermuguruza.net/abenduak-29- 
letras.html  
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LA IMATGE

La fotografia correspon a Fabio Moreno Asla. Va morir a cau-
sa de l’explosió d’una bomba que ETA va posar al cotxe del 
seu pare a la localitat biscaïna d’Erandio. Tres dies abans de 
l’atemptat, dos terroristes van anar a la casa del guàrdia civil 
Antonio Moreno Chica, el pare de Fabio. Van localitzar l’auto-
mòbil i mentre un dels dos vigilava, l’altre va col·locar-hi la 
bomba sota el seient del copilot. El 7 de novembre de 1991, 
Antonio tenia la intenció d’anar a la piscina amb els seus dos 
fills bessons. Abans de pujar al cotxe va mirar els baixos per 
comprovar que no hi havia cap bomba, però no hi va obser-
var res d’estrany. Després, tots tres van pujar al vehicle. Cap 
a tres quarts de cinc de la tarda, la bomba es va activar en un 
revolt. Fabio va morir a l’acte i el seu germà Alexander va pa-
tir cremades en una cama i perforació d’un timpà. El pare va 
estar incapacitat durant 852 dies i, posteriorment, va ser de-
clarat invàlid per exercir la seva professió. Els etarres sabien 
que Antonio anava a la feina i tornava a casa amb tren i que el 
cotxe el feia servir exclusivament en companyia de la família. 
Fabio va ser enterrat al cementiri biscaí de Derio. Aquell any, 
ETA va matar set infants (un a Sant Sebastià, cinc a Vic i un a 
Erandio) i en va ferir d’altres. Fabio Moreno Asla tenia 2 anys 
i havia nascut a Bilbao.

Font: http://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.
php?id=699

Encara que ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Euskadi i Llibertat) 
va sorgir els últims anys de la dictadura instaurada a Espanya 
pel general Franco, va desplegar el gruix de la seva activitat 
terrorista durant la democràcia. L’assassinat de Fabio Moreno 
és un dels més de 800 que va cometre l’organització terro-
rista entre 1968 i 2010. Uns anys més tard, Antonio, el pare, 
relatava així l’atemptat que van patir: «En obrir la part de dar-
rere del cotxe, en vaig treure Alex, que estava bé. El pitjor 
va ser quan vaig anar a treure Fabio: el vaig haver d’agafar a 
trossos; no sabia com subjectar-lo perquè anava caient per 
tot arreu. L’esclat de la bomba em va rompre els timpans. No 
hi sentia res, no sabia què estava passant […]. El primer que 
penses és per què al meu fill i no a mi, si, en teoria, el dolent 
de la pel·lícula diríem que soc jo, per ser guàrdia civil. Amb el 
pas el temps t’adones que no ho han fet ni pel nen ni per tu, 
sinó per fer mal».

(Declaracions d’Antonio Moreno, pare de Fabio, extretes de la 
pel·lícula documental Trece entre mil, d’Iñaki Arteta) https://
www.documaniatv.com/politica/trece-entre-mil-vi-deo_9ef-
0fda5e.html (a partir d’1:12:58).

Fabio Moreno. Fotografia: arxiu familiar.

ACTIVITAT DE REFLEXIÓ

Qui creus que és la víctima (o les víctimes) en 
aquest reportatge i què creus que li/els han 
arrabassat amb aquest atemptat? (Fes servir la 
DUDH en la teva reflexió).

ACTIVITATS AMB LES NOTÍCIES

Per fer-ne recerca, disposes de diverses possibi-
litats, entre les quals hi ha la base de dades de la 
Fundación Fernando Buesa, que recull informacions 
de premsa d’actes terroristes a Espanya:
http://extranet.fundacionfernandobuesa.com

Selecciona una notícia i resumeix-la en un paràgraf: 
què, qui, quan, on, com i, sobretot, per què.

11
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Quedaran en la memòria (2012).  
Pintura de José Ibarrola.
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LES VÍCTIMES

El terrorisme atempta contra la integritat o la llibertat de les 
persones, també contra la seguretat ciutadana, l’estabilitat 
política o els governs elegits democràticament. Per tot això, 
les institucions han d’actuar davant els actes terroristes. 
Però hi ha límits per a això?

ES PODEN RESTRINGIR ELS DRETS DE 
LES PERSONES PER LLUITAR CONTRA 
EL TERRORISME?

Quan es tracta de prevenir o fer front als actes terroristes 
i protegir la ciutadania, les institucions tenen sempre uns 
límits clars: «a més de respectar els principis d’igualtat i no 
discriminació, les limitacions les ha de preveure la llei, han 
de procurar un o més propòsits legítims concrets i han de 
ser necessàries en una societat democràtica».

Aquests límits impliquen, per exemple, que no es pugui de-
tenir una persona de manera arbitrària i indefinida, fins i tot, 
encara que sigui amb l’objectiu d’aturar o investigar un acte 
terrorista, tant si és de l’extrema dreta, de l’extrema esquer-
ra, del nacionalisme radical, del gihadisme o qualsevol altre.
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LA RESPOSTA DEMOCRÀTICA

Les institucions han d’actuar per respectar i protegir les per-
sones, però la prevenció i la resposta al terrorisme sempre 
s’ha de produir dins l’àmbit del que és legítim i democràtic. 
Per això, no poden promoure ni emparar normes que impli-
quin la vulneració dels drets humans, com ara els tractes 
inhumans o degradants, o les pràctiques conegudes com a 
«guerra bruta» (l’ús de pràctiques terroristes per atacar el 
terrorisme).

Espanya té el record cruel dels atemptats comesos pels 
anomenats Grups Antiterroristes d’Alliberament (GAL) entre 

els anys 1983 i 1987. L’Estat de dret s’ha consolidat a Es-
panya, rebutja aquestes pràctiques injustes i respon davant 
instàncies jurídiques en múltiples àmbits.

Tot i la violència soferta en un atemptat terrorista (que és un 
cop duríssim per als qui l’han patit), les víctimes del terro-
risme, malgrat confessar que, en moltes ocasions, s’han vist 
absorbits per sentiments negatius, no han emparat respos-
tes il·legítimes i il·lícites a la violència soferta i han mostrat 
un alt grau de compromís cívic i democràtic.

LA IMATGE

La resiliència, la capacitat de les persones de reconstruir-se 
després d’una tragèdia, es manifesta de maneres molt dife-
rents en els éssers humans.

Alex Moreno, el germà bessó de Fabio, pensa que la violèn-
cia «no porta enlloc». Són moltes les víctimes del terroris-
me que expressen reflexions com aquesta.

«Albergo més sentiments de justícia que d’odi. L’odi no et 
fa créixer com a persona. La justícia, en canvi, sí». Són pa-
raules d’Iñigo Pascual. Tenia 17 anys quan va veure morir el 
seu pare, l’enginyer Ángel Pascual, metrallat per dos terro-
ristes el 1982.

També pot haver-hi atemptats la víctima dels quals pertany 
a un grup terrorista i hagi estat assassinada en circumstàn-
cies anàlogues, tal vegada per un grup d’ideologia oposada 
o per antics companys després de desvincular-se de l’orga-
nització. ¿Hem de considerar, doncs, víctima del terrorisme 
algú que ha patit un atemptat, però que també ha exercit la 
violència terrorista sobre altres persones?

El fet que una persona hagi tingut la condició d’agressor 
no invalida la possibilitat que tingui la condició de víctima 
d’una violència injusta, si escau, i obliga a aplicar els matei-
xos criteris de respecte, solidaritat i justícia envers aquesta 
persona quant a la victimització que ha sofert.

Entrevista a Alex Moreno a ETB: «Mis padres me han criado sin odio».  
https://www.youtube.com/watch?v=aoBebocEuqU
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ACTIVITAT DE REFLEXIÓ

Resumeix en una sola frase el que et suggereix l’entrevista a Alex Moreno.

Una injustícia soferta posa la víctima davant un gran dilema personal. La Fundación Víctimas del Terrorismo difon 
a Internet un fragment de gairebé nou minuts que resumeix la conversa de Pedro Mari Baglietto (el germà del 
qual, Ramón, va ser assassinat per ETA) amb un grup de persones, compost sobretot per estudiants, en la qual 
sorgeixen les emocions, els sentiments i les seqüeles que envaeixen a les víctimes. Com valores la resposta 
d’aquesta víctima? https://fundacionvt.org/pedro-mari-baglietto-en-el-colegio-calasancio.

Per continuar amb la teva recerca pots visionar alguns altres testimonis, facilitats per l’Asociación de Víctimas del 
Terrorismo: https://avt.org/es/testimonios

A més, disposes d’altres entrevistes similars a Youtube: https://www.youtube.com/user/avt/videos 

ACTIVITATS AMB LES ENTREVISTES

Recull la informació que proporcionen les persones entrevistades i posa un títol a cadascuna de les entrevistes. 
Observa’n la gestualitat: què et crida l’atenció?



Cartes d’extorsió remeses per ETA a diversos empresaris (03/02/1992).  
Fotografia: EFE.
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El Correo, 21/04/2020.

ELS ALTRES

Has pogut comprovar que les víctimes del ter-
rorisme no han emparat respostes fora de la 
llei. Igualment, saps que les institucions han 
d’actuar sempre des del respecte als drets hu-
mans. I què passa amb el conjunt de la societat?

COM REACCIONEM DAVANT 
EL TERRORISME I LES SEVES 
VÍCTIMES?

Fa més de 2.000 anys, filòsofs grecs com Aris-
tòtil o Plató expressaven la necessitat d’edu-
car les persones per patir o alegrar-se «amb 
allò que cal». ¿Ens alegrem amb els actes ter-
roristes, ens entristim i empatitzem amb les 
seves víctimes, o hi restem indiferents?

LA RESPOSTA CIUTADANA

Aquest retall de premsa recull un article d’opi-
nió de l’antropòleg Jesús Prieto que recorda 
els segrestos comesos per ETA.

Fins que es va dissoldre el 2018, ETA va segres-
tar 86 persones. Deu d’aquestes persones van 
ser assassinades i a catorze els van disparar 
trets a les cames. Tot i que la majoria de les víc-
times van ser extorsionades per finançar l’or-
ganització i els seus atemptats, d’altres també 
van ser segrestades per pressionar empreses 
o institucions en la presa de decisions deter-
minades. Conformen aquesta llista, entre d’al-
tres, José María Ryan Estrada, segrestat el 1981 
per exigir el tancament d’una central nuclear 
en construcció; el capità de farmàcia Alberto 
Martín Barrios, segrestat el 1983 per exigir la 
suspensió d’un judici i la lectura d’un comuni-
cat; i Miguel Ángel Blanco Garrido, regidor de 
l’Ajuntament d’Ermua, segrestat el 1997 per 
exigir l’acostament dels presos de la banda al 
País Basc. Tots tres van ser assassinats.

UNITAT DIDÀCTICA PER A VALORS ÈTICS
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El segrest i assassinat de Ryan va provocar la primera vaga 
general al País Basc contra una acció terrorista. El de Blanco 
va suposar una fita en la mobilització ciutadana; va haver-hi 
centenars d’actes de repulsa per tota la geografia espanyola 
i hi van participar milions de persones. Però, llevat de mo-
ments puntuals, durant molt de temps la reacció habitual 
havia estat la por o la indiferència, de manera que la protes-
ta pública restava circumscrita únicament als cercles prò-
xims a les víctimes.

Aquest panorama va començar a canviar en la dècada de 
1980 quan hi van sorgir organitzacions cíviques de rebuig 
al terrorisme que convocaven concentracions públiques de 
repulsa. Gairebé totes aquestes manifestacions van ser si-
lencioses i sempre pacífiques.

L’any 1993, milers de persones es van posar un llaç blau 
a la solapa per denunciar el segrest de l’industrial Julio 
Iglesias Zamora. Va ser una iniciativa conjunta de quatre 
organitzacions pacifistes i els treballadors de l’empresa de 
la víctima, que la van mantenir durant els 116 dies que va 
durar el captiveri. Aquest llaç, amb la forma de la lletra A 
(d’Askatu, lliure en basc, i llibertAt), es va tornar a utilitzar 
durant els segrestos de José María Aldaya, José Antonio 
Ortega Lara, Cosme Delclaux i Miguel Ángel Blanco.

«Zulo» on ETA va mantenir tancat el funcionari de presons José Antonio 
Ortega Lara durant 532 dies. Fotografia: Diario de Burgos.

  ESCOLTAR Declaracions de José María Aldaya durant 
el judici als seus segrestadors: https://cadenaser.com/
ser/2006/11/24/espana/1164329416_850215.html

Algunes dades sobre el temps que van durar els segrestos i característiques dels llocs on en van ser retingudes les 
víctimes.

PERSONA SEGRESTADA
DURADA DEL 

SEGREST
DIMENSIONS DEL LLOC ON VA ROMANDRE SEGRESTADA

NOM DIES LLARGADA AMPLADA ALÇÀRIA

Julio Iglesias Zamora 116 1,8 M 1,6 M 1,8 M

José María Aldaya Etxeburua 341 3,0 M 0,9 M 1,8 M

José Antonio Ortega Lara 532 3,0 M 2,5 M 1,8 M

Cosme Delclaux Zubiria 232 3,0 M 1,5 M 1,8 M

Taula 1. Elaboració pròpia.
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Imatge del reportatge «El secuestro que desató el lazo azul». Fotografia: El Diario Vasco.

PROTAGONISTES

L’empatia i la solidaritat envers les víctimes de vegades re-
sulten arriscades. Les persones que duien el llaç blau com 
a mostra de repulsa dels segrestos duts a terme per terro-
ristes, en moltes ocasions, van esdevenir objectes d’asset-
jament de l’entorn terrorista i van haver de suportar insults, 
vexacions, amenaces i fins i tot agressions físiques.

«El llaç blau va suposar l’ascens d’un esglaó més 
en el compromís personal de cadascú. Ja no era 
qüestió de diluir la nostra presència en una gran 
manifestació, ni tan sols en qualsevol concentra-
ció de Gesto, sinó de portar, de manera permanent 
i visible, la pancarta de la llibertat sobre el nostre 
propi cos».

Ana Rosa Gómez, voluntària

Reportatge de Gesto por la Paz:  
https://youtu.be/usSC7y92Mgo
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El terrorisme cerca sempre la màxima publicitat de les se-
ves accions per tal d’assolir els seus objectius, però hi posa 
una cura especial perquè s’oblidi que les seves víctimes 
són éssers humans. Necessita excloure, «esborrar» del re-
cord col·lectiu el fet que les víctimes són persones que han 
patit injustament per decisió d’altres. Per això no dubta a 
segrestar-les i acusar-les d’«infidels», tal com fa el terroris-
me gihadista; a anul·lar la seva condició humana i cultivar 
l’oblit ocultant els fets i, fins i tot, a atacar el record amb 
profanacions de tombes o assalts a espais que perpetuen 
la seva memòria.

Cristina Cuesta tenia 20 anys quan un comando autònom 
pròxim a ETA va assassinar el seu pare, Enrique Cuesta, direc-
tiu d’una empresa telefònica, i el seu escorta Antonio Gómez, 
a Sant Sebastià el 1982… Uns anys més tard relata l’aïllament 
social a què va voler sotmetre-la l’entorn terrorista:

https://www.youtube.com/watch?v=4QhrfEBVWAI  
(des de 4’52” fins a 5’36”).

LA IMATGE

La sèrie d’imatges de l’estació d’Atocha preses pel fotògraf 
Pablo Torres Guerrero després de l’atemptat gihadista de l’11 
de març de 2004 conformen, com indica l’autor mateix, un 
puzle de moltes petites escenes en què es barregen drama i 
companyonia, el més atroç i el més generós.

Un infermer d’un centre mèdic proper, que es va desplaçar 
per atendre les víctimes dels atemptats terroristes, va des-
criure així aquells moments: «Anaven com zombis, entre el 
fum i l’olor de cremat, sagnant, amb la roba estripada, la mira-
da perduda, plorant, algunes persones intentaven marcar els 
números del mòbil, imagino que per avisar les seves famílies, 
però no sabien com. D’altres, moltes d’immigrants, demana-
ven un telèfon, preguntaven per la seva família…».

Font: El País, 11 de març de 2004.

Víctimes de l’atemptat de l’11-M de 2004 rebent ajuda. Fotografia: Pablo Torres Guerrero, Reuters.
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La cançó «Otro muerto», del grup Mecano, s’ha 
interpretat, precisament, com una denúncia de la 
insensibilitat envers les víctimes de la violència in-
justa, incloent-hi la violència terrorista.

OTRO MUERTO (MECANO)

Otro muerto, otro muerto

Qué más da

Si está muerto, que lo entierren y ya está

Otro muerto, pero no es sin ton ni son

De momento se acabó la discusión.

Yo no sé, ni quiero

De las razones

Que dan derecho a matar

Pero deben serlo

Porque el que muere

No vive más, no vive más.

Otro muerto, pero qué bonitos son

Calladitos, sin querer llevar razón

Otro muerto, pero tiene su porqué

Algo ha hecho y si no pregúntale.

Yo no sé, ni quiero

De las razones

Que dan…

La cançó és accessible a:

https://www.youtube.com/watch?v=OEfZn9i-BIQ

El terrorisme necessita l’odi, però també la indiferència. Per 
evitar aquesta indiferència, per preservar la memòria, la jus-
tícia i la veritat i per reparar les víctimes, les associacions i 
les institucions treballen en múltiples direccions.

L’Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo va sorgir 
després dels atemptats de 2004 a Madrid, coordinats i co-
mesos pel terrorisme gihadista. Les bombes que van deixar 
a quatre trens van causar la mort de 193 persones i en van 
ferir 1.856. L’associació manté un llaç negre (en senyal de 
dol) per les víctimes com a símbol distintiu. A l’igual que 
l’Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, orienta una 
bona part de l’activitat no solament al record de les vícti-
mes, sinó també a propiciar la col·laboració de persones vo-
luntàries per a tasques d’ajuda o acompanyament.

http://asociacion11m.org/como-puedes-ayudar/acompa-
namiento

En les dues darreres dècades, arreu del món, però, sobretot 
a l’Àsia i l’Àfrica, ha crescut la presència de grups terroris-
tes d’ideologia gihadista, que han assassinat i ferit milers 
de persones. Malauradament, avui dia, aquest terrorisme i 
d’altres són una amenaça per a la pau mundial. Per això, el 
2017, per tal d’honrar i donar suport a les víctimes del ter-
rorisme, l’Assemblea General de Nacions Unides va decidir 
proclamar el 21 d’agost com a Dia Internacional de Comme-
moració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.

https://www.un.org/es/events/victimsofterrorismday  

La Llei de reconeixement i protecció integral de les víctimes 
del terrorisme, aprovada a Espanya el 2011, va obtenir un 
gran consens parlamentari. Aquesta llei persegueix el reco-
neixement, el respecte i la solidaritat envers les víctimes. 
Com a conseqüència d’aquesta llei es va crear el Centre 
Nacional per a la Memòria de les Víctimes del Terrorisme, 
http://www.memorialvt.com, la finalitat del qual és preser-
var i difondre els valors democràtics i ètics que encarnen les 
víctimes, construir-ne la memòria col·lectiva i conscienciar 
la societat de la necessitat de defensar els drets humans.
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ACTIVITAT DE REFLEXIÓ

António Guterres, secretari general de Nacions Unides, en la presentació del Dia Internacional de les Víctimes 
del Terrorisme demanava el compromís de mostrar a les víctimes «que no hi estan soles». Observa amb atenció 
la imatge dels atemptats de Madrid de 2004, de Pablo Torres. Quina relació té amb les paraules del secretari 
general de l’ONU?

Has vist mai a les teves xarxes socials cap missatge denigrant o ofensiu contra una víctima del terrorisme? Com 
hi has reaccionat?

ACTIVITAT: EL MEU PROPI REPORTATGE

Ara, el teu treball consisteix a elaborar el teu propi reportatge. Ha de ser breu i directe. Pot ser un relat gràfic, 
audiovisual, oral o escrit els protagonistes del qual siguin víctimes de terrorisme. Per definir-ne l’objectiu disposes 
de moltes claus i també de diverses fonts de documentació, entre les quals hi ha les que han aparegut al llarg 
d’aquestes pàgines.
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I JO?

En aquestes sessions has conegut, des de la pràctica, els 
drets que tenim tots els éssers humans, i els casos en què se 
n’ha produït la violació, com ara quan algú és víctima d’un 
acte terrorista.

Ara, has de valorar els reportatges que heu fet, estimar-ne 
la producció, la qualitat estètica i la capacitat d’arribar al 
públic. Indica si els treballs tenen en compte les qüestions 
més importants tractades en les sessions anteriors:

Són les víctimes del terrorisme les protagonistes del 
reportatge?

El reportatge denuncia la violència soferta i la relaci-
ona amb la DUDH?

Fa cap justificació de la violència patida?

Se solidaritza amb les víctimes?

Fa cap proposta positiva entorn de les víctimes a les 
persones que llegeixin, escoltin o vegin el reportatge?
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EXPLICACIONS BREUS PERÒ NECESSÀRIES SOBRE AQUESTA PROPOSTA

Aquesta proposta didàctica sobre els drets humans, el terrorisme i les seves víctimes pot ser desenvolupada en tres o en cinc 
sessions de treball amb alumnat de 4t curs d’ESO dins l’àrea de Valors Ètics. Per a això, s’han tingut en compte les directrius 
curriculars en vigor, com també diverses reflexions i orientacions. De manera molt especial i resumida, en aquest treball es 
pretén:

Apreciar la importància de la DUDH i els drets que hi conté.

Subratllar la rellevància dels drets humans mitjançant testimonis directes i pròxims en els quals són vulnerats.

Explicar el terrorisme sense atorgar protagonisme als terroristes.

Propiciar la deslegitimació d’aquesta violència injusta.

Promoure l’empatia i la solidaritat envers les víctimes.

Afavorir que el coneixement dels drets humans culmini en un acte solidari.

Combinar els sabers cognitius amb d’altres de procedimentals i actitudinals.

Procurar una dinàmica reflexiva, participativa i dialògica.

Impulsar un aprenentatge actiu amb l’ús de tecnologies actuals.

Fer servir un llenguatge senzill i inclusiu.
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