
Benvolguts docents,

Des de l’Associació Món sense guerres i sense violència us 
fem  arribar  aquesta  proposta  per  treballar  el  tema  del 
desarmament nuclear, que es podria incloure dins l’àrea de 
Tutoria o Socials.

Vivim en perill nuclear constant, ja que existeixen més de 
15.000 armes nuclears al món. Voldríem fer conscient a la 
població d’aquest perill. 

D’aquí el valor d’aquest Documental “El principi del fi de les  
armes nuclears”, que us proposem per a treballar amb els 
alumnes  i  que  ajuda  a  entendre  els  perills  i  les 
conseqüències que suposa la utilització d’aquestes armes.

Sensibilitzar als joves és un repte important i necessari, ja 
que són ells els que molt possiblement ajudaran a canviar 
les coses i construiran un món molt millor.

D’aquí la proposta de visionar el documental i fer un petit 
treball de recerca i reflexió sobre el tema.

Hi ha una Campanya en marxa (ICAN) que treballa per la 
difusió, l’adhesió i la implementació del TPAN (Tractat sobre 
la prohibició de les armes nuclears).

El Tractat fou presentat a l’ONU a l’any 2017 i més de 100 
països el van signar, ja l’han ratificat 36 països i quan arribi 
als 50 països podrà entrar en vigor.

Hi  ha un munt  de  ciutats  que també han  signat  aquest 
Tractat, entre elles la ciutat de Barcelona, ja que és una 
bona  manera  de  pressionar  i  de  donar  a  entendre  als 
governs la necessitat de ratificar el TPAN.



També hi ha en marxa una Campanya sobre el “Mediterrani 
mar de Pau”, que vol conscienciar i aconseguir un Mar lliure 
d’armes  nuclears,  de  conflictes,  un  Mar  obert,  un  Mar 
d’acollida, a on tots els països que l’envolten estiguin oberts 
a rebre a qui ho necessiti.

Crear consciència i aconseguir que els governs s’impliquin i 
es comprometin amb la l’abolició i prohibició de les armes 
nuclears,  i  amb  aquest  objectius  plantejats  és 
responsabilitat de tots i totes.

Us afegim alguns enllaços de consulta i el possible treball 
per als alumnes:

El documental:

 https://youtu.be/8LhzlEpP6Fg (versió 12’)

https://www.youtube.com/watch?v=5Beo-rIaZHQ

Sobre ICAN:

 http://es.icanw.org/campaign/

Sobre el TPAN:

https://news.un.org/es/story/2017/07/1382151https://the
worldmarch.org/ayuntamiento-barcelona-firma-tpan/

https://www.icr.org/es/document/tratado-sobre-la-
prohibicion-de-las-armas-nucleares-de-2017
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