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Perseguits i salvats. Camins de nit i boira: 

treball sobre el documental 

 

1. El context històric 

1. Descriviu el mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

2. Com era la relació entre el govern de Hitler i el govern francès de Vichy? 

3. Per quin motiu els jueus que vivien en aquesta zona de França no estaven 

segurs? En quin moment va empitjorar la seva situació? 

4. Expliqueu breument el significat d’aquests conceptes: 

- Armée Jueva 

- JOINT nord-americà 

- Charles de Gaulle 

- Samuel Sequerra 

- Apàtrida  

- Haganà 

- Quibuts 

1.La França ocupada. (Font: Història 4t ESO. Ed.Teide). 
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2. El procés de “passar la frontera” 

1. Els nazis. Com era la vigilància de les fronteres per part dels nazis? 

2. Els jueus. Exposeu un exemple, que us hagi impactat,  que mostri el 

procés que va seguir un grup de jueus que es trobava a França, des 

que van decidir fugir-ne fins que van aconseguir arribar a l’Estat 

espanyol. Qui els ajudava a fer cada pas? On amagaven les seves 

pertinences? 

3. Els passadors. Qui eren? Quina missió tenien? Eren de refiar? Feien 

tot el viatge? Hi havia guies “especials”? 

4. Les condicions del viatge. Exposeu les característiques del viatge: 

el camí, el temps, el menjar, la durada, l’orientació... 

5. La Guàrdia Civil, els carrabiners. Expliqueu  l’actitud de les forces 

de seguretat espanyoles envers els fugitius. Tots actuaven de la 

mateixa manera? Esmenteu-ne algun  exemple. 

6. Els ciutadans catalans. Com van acollir  els catalans als nouvinguts? 

3. L’estada a Catalunya 

1. Quan arribaven a l’Estat espanyol, com s’ho feien els jueus per evitar ser 

deportats novament a França? 

2. La majoria no es volia quedar a Espanya. Quins eren els destins més 

desitjats? 

4. Les dades 

1. Quants jueus van morir durant l’holocaust, aproximadament? 

2. Quants jueus van ser deportats de França cap a Alemanya? 

3. Quants es calcula que van aconseguir fugir per la frontera espanyola? 

5. L’actualitat 

1. Exposeu un procés actual d’immigració forçosa, seguint el següent 

esquema: 

 Grup social que emigra. 

 Causa de l’emigració forçosa. 

 Territori d’origen. 

 Zones de pas. 

 Territori de destí. 

 Principals dificultats. 

 Acollida en el lloc de destí. 
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