
VIII MIGRACIONS ACTUALS I EL SEU FUTUR 

 

 Unes lletres i una primera reflexió. 

  Com a continuació dels VII escrits anteriors, farem una mirada a una 

situació com la present, que és quan es fa més necessari que sorgeixin 

persones agosarades que, amb descurança de l’endemà i amb plena 

confiança amb els drets i dignitat de totes les persones, vencin les basardes 

que frenen l’acció, i es llencin endavant arriades “per l’acceptació del risc 

calculat, per l’audàcia en les empreses, per la iniciativa generosa i pel sentit 

de la responsabilitat (1) 

  Amb la finalitat de posar projectes en marxa per assolir que en el continent 

africà tots els pobles i estats que el componen, arribin a un nivell de 

sostenibilitat mitjan el qual puguin viure en dignitat i faci innecessari les 

migracions, que ara es fan motivades per la manca d’aliments, treball, 

guerres, desplaçaments forçats i  manca de futur per a ells i llurs fills.  

 El projecte que hem descrit es basa en d’utilització de les energies 

alternatives que avui existeixen i que coneixem a bastament. En el model 

(aplicació en un poblat per a 2000 persones) que hem descrit s’aconsegueix 

produir aigua de boca i aigua per a rec (aliments), amb energia sobrant per 

aplicacions industrials. 

 La financiació, del projecte va  a càrrec de capital provinent del primer món. 

En aquest cas, i al cap de 10 anys de la posta en marxa de les plantes, la 

inversió tindria un interès del 10%, fins arribar a completar el total del 

capital invertit i a partir d’aquí la propietat passarà als pobles construïts. 

  Aquest format a diferent d’altres,  te la garantia de una responsabilitat 

empresarial en els projectes, construcció i control de les plantes, que a la 

vegada serien  supervisats per Nacions Unides com a organisme superior.   

  Nacions Unides pot crear una mena de premi Nobel per als inversionistes 

que hagin culminat el projecte, com  a distinció que els honori a nivell 

global, es podria dir “Premi Nobel de Fraternitat” 

 El tema de les migracions, per  manca de recursos en continents tan 

extensos com Àfrica i Amèrica es una conseqüència de la pobresa severa en 

aquestes terres (Tercer món)   en contrast en la riquesa desproporcionada 



del Primer Món. La situació d’aquesta desigualtat ha arribat fins a un punt 

que s’ha fet insostenible per al planeta i ens afecta ja al primer món , que 

reacciona posant murs a les fronteres terrestres i camps de refugiats on 

s’amunteguen les persones de manera inhumana. (Cas de la illa de Lesbos i 

Tenerife) per citar-ne de recents. 

 El nostre planeta te un greu problema, i es el canvi climàtic, hores d’ara ja 

evident i confirmat per tots els Estats i Nacions Unides. L’augment de la 

temperatura del aire i la contaminació per gasos com diòxid de nitrogen i 

de CO2 acompanyats de partícules sólides en la atmósfera porten 

conseqüències greus per la vida tal com ara la coneixem.  

 El cas de les migracions i canvi climàtic tenen tots dos el mateix origen. La 

seva evidencia demana al primer món una revisió profunda dels valors que 

te. El nostre planeta està malalt i la seva curació vol actuacions de futur que 

trenquin en la inèrcia actual que ens ha portat fins aquí. No cal dir que 

persistir en l’actual model econòmic i social va de cara a una malaltia severa 

del planeta i que podria ser terminal afectant a tots els essers vius. 

Que es pot fer?  Començant, per complir els objectius de Nacions Unides 

per als anys 2000 de erradicar la pobresa aquest  mil·lenni. Aquesta primera 

mesura es pot fer ja que disposem de suficients aliments en el món. 

 En caràcter immediat procedir al enviament als països del Tercer Món de 

la vacuna per al COVID 19, i col·laborar amb els seus sanitaris i governs en 

tot el que fos necessari que demanessin.  

  El projecte de desenvolupament desenrotllat en aquest treball per als 

països del Àfrica pot aconseguir la sostenibilitat dels seus països i assentar 

les poblacions sense tenir que migrar en el futur. 

 Els Estats del Primer Món i les seves poblacions poden aconseguir en el seu 

treball i mitjans cap girar la situació, practicant una fraternitat de caràcter 

universal que sens dubte ens faria a tots els habitants d’aquest planeta mes  

justos i dignes. 
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