
 

Nom de l’activitat: 
Documental “Fusells o pintades. La lluita noviolenta del poble saharaui”. 
 
 
Explicació del taller:  
Introducció de conceptes, projecció del documental “Fusells o pintades. La lluita noviolenta del 
poble saharaui” (versió de 36 minuts), i debat posterior dinamitzat. 
 
- Sinopsi del curt: 
El Sàhara Occidental és una ex-colonia espanyola. El saharauis porten 43 anys esperant el 
referèndum promès per l’ONU que els hauria de permetre autodeterminar-se i acabar amb 
l’ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc. L’estancament del conflicte ha fet que la 
majoria de saharauis vulguin tornar a la guerra. No obstant això, els activistes de la noviolència 
defensen que el millor camí cap a la independència és la lluita noviolenta. Enmig d’aquest 
debat, ens ajudaran a entendre els abusos que pateixen els saharauis uns activistes que 
filmen als territoris ocupats amb les seves càmeres de vídeo. 
 
- Idea de fons del taller: 
La noviolència és una disciplina que es contraposa amb les lluites violentes i que utilitza la 
interpel·lació, la desobediència i la no cooperació amb l’adversari per a avançar en la 
consecució dels objectius, com una manera més efectiva, més ètica i més compromesa. Els 
saharauis han triat aquesta via, per tant, el seu cas d’estudi ens permetrà entendre aquesta 
estratègia que ha sigut emprada per Gandhi a la India, per Martin Luther King als Estats Units i 
per molts moviments a casa nostra. 
 
- Desenvolupament concret del taller:  
Es comença amb una presentació ràpida del ponent i dels alumnes (5 minuts). Després 
s’introdueixen alguns elements de context per  comprendre el documental (10 minuts) i es veu 
el documental (36 minuts). Després es debat de manera lliure sobre el que hem vist i es 
tancarà la sessió amb la posada en comú de les idees força sorgides durant el debat (10 
minuts). 
 
 
Hi ha documentació addicional o material previ? 
No es farà us de cap material complementari de treball abans de la sessió. El taller en si ja 
porta amb ell mateix tots els elements per veure el curt i treballar-lo.  
 
 
Cursos/edats per a oferir-lo: 
6è de primària 
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 
1r i 2n de Batxillerat 
 
 
Durada: 
Pot ser 1h, però també pot ser 1h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


