
activitat 7

 DEFINEIX-TE: A FAVOR O EN CONTRA?
  

Hi ha moltes ocasions en la vida en què hom ha de prendre una decisió, ha de fer una opció, ha 
de preferir quelcom per davant d'una altra cosa. Aleshores és quan voldries haver tingut temps 
per a valorar ... 

Segur que molts de vosaltres coneixeu aquest joc! Es tracta de situar-se en un extrem de la 
sala on estigueu, els que es manifestin a favor del que sentireu llegir, i en l'altre extrem els qui 
estigueu en contra. No et pots quedar al mig, ni t'ho pots pensar gaire. Cal que et "mullis"! 
Després, en tot cas, tindràs ocasió de justificar-te, d'escoltar els altres i, fins i tot, de canviar de 
parer.

LLISTA DE FRASES QUE CAL ANAR LLEGINT PAUSADAMENT, EN VEU ALTA: 

• Qui la fa, la paga 
• Val més una petita injustícia contra un criminal que el desordre en una societat 
• La tortura, la pena de mort: són coses que passen .... 
• No hi ha cap sistema polític que es pugui mantenir sense una certa "repressió" 
• Les persones que treballen com a policies i en els cossos de seguretat són violentes 
• El dret a la vida de qualsevol persona està per sobre dels seus actes criminals. 
• La violència només engendra violència 
• No es pot combatre contra els assassins amb més assassinats 
• Els qui han de vigilar que es respectin els Drets Humans són els polítics 
• Perdonar i oblidar o processar i condemnar? 
• Torturant una sola persona podries salvar la vida de cinquanta. 
• Ull per ull, dent per dent. 
• Cal sempre parar l'altra galta
• La gent cada cop pensa menys i és més fàcil fer-los un rentat de cervell. 

Recordeu que el  més  important  no  és  arribar  a  una  solució  correcta sinó  que  cadascú 
expressi què en pensa i que ho pugui argumentar. 


