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SAME World Edu-kit

1.1 La biodiversitat:  
 un component essencial 
 dels ecosistemes

Des de la seva expansió a partir d’una massa 
de gas i pols fa 4.500 milions d’anys, la Terra 
ha anat desenvolupant-se en una història 
geològica dinàmica acompanyada per una 
intensa activitat volcànica. Sens dubte, és 
l’únic planeta conegut on hi ha vida. Durant 
més de 3.500 milions d’anys d’evolució or-
gànica, des de les primeres molècules auto-
rreplicants (que són les formes de vida més 
antigues que es coneixen) flns a arribar a 
l’aparició de l’ésser humà, la vida ha demos-
trat una ferma capacitat de desenvolupa-

ment cap a noves alternatives, la qual cosa es 
coneix com a biodiversitat.

La biodiversitat representa la varietat de vida 
en tots els nivells possibles d’interpretació, 
dels gens als sistemes ecològics més comple-
xos, coneguts com a biomes (Figura 1.1.1). 
Inclou gran varietat de diversos espècimens, 
així com espècies diferents i flns i tot múlti-
ples interaccions ecològiques, com el parasi-
tisme, la simbiosi o la competició.

	

La biodiversitat, com una varietat general 
de vida, no és una unitat aïllada. Per contra, 
forma una estructura oberta permeable en 
profunda conjunció amb les condicions abiò-
tiques, comportant-se com un sistema ecolò-
gic. Segons la teoria de sistemes, un ecosis-
tema és una unitat complexa que consisteix 
en petits subsistemes, com el sòl, l’aigua, la 
fotosíntesi de les plantes o els depredadors 

i, d’altra banda, forma el supersistema més 
complicat (la biosfera). Com en les neurones 
del cervell humà, tots els elements (p.e. orga-
nismes, atmosfera) interactuen activament 
per proporcionar l’existència continuada. 
Qualsevol forma de pertorbació o d’estrès 
permanent, que en primer lloc afecta a un 
component, comporta la resposta de tot el 
sistema. Així, per exemple, a l’extinció d’una 

Fig.1.1.1 Concepte de biodiversitat (crèdits: http://www.nbc.gov.bt/biodiversity-of-bhutan/what-is-biodiversity
(http://www.nbc.gov.bt/biodiversity-of-bhutan/what-is-biodiversity))
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espècie única en la selva tropical de Brasil li 
segueix la catastròflca alteració de tota la ca-
dena alimentària, normalment representada 
per organismes monòfags que s’alimenten 
exclusivament d’aquesta espècie i que no po-
den adaptarse a cap altra.

La biodiversitat és la forma d’ecosistema més 
complex que coneixem com a sistema dinà-
mic, amb el seu propi esforç per mantenir 
l’estabilitat mitjançant el mecanisme anome-
nat Homeòstasi, com s’explica en la Unitat 
1.5. Els ecosistemes madurs posseeixen certa 
autonomia energètica (geoquímica) (Figura 

1.1.2), però encara es comuniquen intensa-
ment amb la resta. Dos conceptes bàsics re-
colzen i faciliten aquest esforç per a l’equilibri 
(l’estabilitat ecològica): mantenir-se inaltera-
ble (resistència) i recuperar-se aviat (resilièn-
cia). Poc després de la introducció d’espècies 
foranes, per exemple, un ecosistema sa inten-
ta eliminar la seva població inicial amb l’ajuda 
de depredadors o competidors i, d’aquesta 
forma, conserva la seva biodiversitat original. 
De vegades no ho aconsegueix. El llimac es-
panyol, que envaeix Europa, es considera una 
plaga perillosa sense suflcients mecanismes 
naturals de control.

Fig.1.1.2 La biodiversitat en el flux energètic de l’ecosistema (Crédito: (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.
html)http://www.daviddar (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html))

Text de: Peter Fedor, Professor d’Ecologia Ambiental
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1.2 Biodiversitat 
 i sostenibilitat

Per als sistemes ecològics, l’única estratègia 
pragmàtica per proporcionar i mantenir el 
gran potencial de la biodiversitat, com s’ex-
plica en la Unitat 1.3, està associada a la seva 
utilització sostenible, és a dir, allà on el pro-
gressiu desenvolupament humà es troba amb 
la capacitat d’absorció d’aquest desenvolupa-
ment per part del medi ambient i, també, de 
com es manté la xarxa essencial de les inte-
raccions ecològiques. Aquesta perspectiva, 
no obstant això, requereix un coneixement 
detallat dels paràmetres quantitatius i quali-
tatius de la biodiversitat.
Podeu llegir més sobre això en el següent 
document sobre la riquesa de les (http://www.

google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we-

b&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=ht 

content%2Fuploads%2F2010%2F06%2FMora-et- al_

HowManySpecies_submitted.pdf&ei=_lWeVbmzGoGps-

gH14IToDg&usg=AFQjCNF presents a la Terra.)

Així mateix, flns al present s’han catalogat 1,9 
milions d’espècies a tot el món (Figura 1.2.1), 
que inclou 1 milió d’insectes, 310.000 plantes, 
85.000 molluscs, 32.000 peixos, 10.000 ocells 
i tan sols 5.500 mamífers (entre ells l’Homo 
sapiens). Des dels principis de la moderna 
classiflcació taxonòmica proposats per Carl 
Linneaus al segle XVIII i que ha influït a les 
generacions posteriors de biòlegs sistèmics, 
els científlcs han descrit menys del 15% de les 
espècies existents. Malgrat els càlculs contro-
vertits que abasten de 5 a 100 milions d’espè-
cies, vinculats al límit de les mostres, l’última 
declaració científlca estima que existeixen 
9 milions d’espècies, 2 milions de les quals a 
l’oceà. De fet, cada any hi ha una mitjana d’en-
tre 5.000 i 10.000 espècies noves descobertes 
(insectes en la seva majoria).
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Fig.1.2.1 Biodiversitat global relativa (Crèdit:(http://www.backyardnature.net/ecospecs.htm)http://www.backyardnature.net/ecos
(http://www.backyardnature.net/ecospecs.htm))
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Així doncs, flns a quin punt la biodiversitat 
pot ser un fenomen sostenible? Amb el seu 
potencial evolucionista per formar noves 
espècies, reemplaçant les velles, podem de-
flnir-la com un recurs natural renovable. Per 
exemple, malgrat que es calcula que més del 
90% de totes les espècies (aproximadament 
100 milions) que alguna vegada van habitar 
la Terra ja s’han extingit, en concret després 
de cinc extincions massives (com la devasta-
dora extinció en el Permià- Triàsic on es creu 
que van desaparèixer el 90% de les espècies), 

la varietat de la vida sorgeix permanentment 
creant noves formes, la qual cosa proporciona 
l’evolució dinàmica i la intensa formació d’es-
pècies. L’extinció en el Cretaci-Paleogen fa 66 
milions d’anys, amb la desaparició del 75% de 
les espècies, va estimular el conseqüent des-
envolupament dels mamífers, entre ells els 
humans (Figura 1.2.2). La capacitat de reno-
vació, no obstant això, es refereix al potencial 
evolutiu en tota la biodiversitat, des dels gens 
als sistemes ecològics.

D’altra banda, l’estat actual de la biodiversitat 
sembla exhaustiu i no- renovable. Cap de les 
formes de vida extingides, ni les espècies ni 
les seves varietats desaparegudes en el pas-
sat, sorgiran de nou amb la mateixa identitat, 

malgrat ser reemplaçades per unes altres. Si 
la varietat biològica proporciona un espectre 
tan gran de beneflcis en l’ecosistema (inclosos 
els humans), cada extinció, en conseqüència, 
rebutja aquesta oferta. A causa de la degrada-

Fig.1.2.2 L’extinció massiva de la biodiversitat (Crèdit:https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology- textbook/
conservation-biology-and-biodiversity-47/the-biodiversity-crisis- 259/biodiversity-change-through-geological-time-964-12223/ (https://
www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology- textbook/conservation-biology-and-biodiversity-47/the-biodiversity-crisis- 259/
biodiversity-change-through-geological-time-964-12223/))
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ció de l’ecosistema, almenys 10.000 espècies 
desapareixen cada any, de forma irreversible 
i amb conseqüències que van més enllà de la 
capacitat d’aguant del nostre planeta. A més, 
la deterioració de la biodiversitat s’ha associat 
a la desigualtat social, i els grans centres de 
biodiversitat amb un alt grau d’endemisme 
estan situats -i devastats (p.e. amb la desfo-
restació)- al Sud Global. (Figura 1.2.3). Lògica-

ment, diverses activitats industrials en el Nord 
Global i la fragmentació dels hàbitats també 
comporten l’extinció d’espècies.

En definitiva, la biodiversitat és un recurs na-
tural vulnerable i la seva alteració pot tenir un 
perillós impacte en tot el planeta.

Fig.1.2.3  Les regions amb més biodiversitat (Crèdits: (https://www.e- education.psu.edu/geog030/node/393)https://www.e- education.
psu.edu/geog030/node/393 (https://www.e- education.psu.edu/geog030/node/393))

Text de: Peter Fedor, Professor d’Ecologia Ambiental
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1.3 La biodiversitat i els seus 
	 beneficis	per	a	la	Terra

Des de l’últim període glacial fa 12.000 anys, 
els humans han canviat ràpidament la seva 
relació amb la biodiversitat, des del concepte 
de pura i obligatòria supervivència dels antics 
caçadors a l’explotació intensiva i complexa. I 
això hauria de ser la base fllosòflca per tenir en 
compte la sostenibilitat.

Durant més de 3.500 milions d’anys la biodi-
versitat s’ha desenvolupat en espectaculars i 
originals formes, des dels gens als complexos 
sistemes ecològics a la biosfera, com s’explica 
en la Unitat 1.1. La varietat de la vida, com a 
component essencial en la complicada xarxa 
d’interaccions ecològiques, ens proporciona 
grans beneflcis als humans. És el que s’ano-
mena serveis de l’ecosistema o serveis ecosis-
tèmics (podeu llegir més sobre això en aquest 
document sobre la regulació de la biodiver-
sitat en els serveis de l’ecosistema  (http://www.

google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=ht A65xag&-

sig2=coQZl0ouYw5gimPyNS_VyQ&bvm=bv.96952980,d.

d24),    pdf reference 1.3a).

En les últimes dècades, el paper de la biodiver-
sitat s’ha deflnit per les següents dimensions: 
reguladora (regulació de l’aigua i del clima, 
control patogen); abastidora (recursos natu-
rals, subministraments d’aliments i aigua); de 
suport (cicles geoquímics, equilibri productiu 

i energètic, pedogènesi) o en la dimensió dels 
beneflcis culturals (educació, oci). Per això, re-
sulta molt important avaluar el potencial de la 
biodiversitat en els serveis de l’ecosistema per 
a la seva efectiva conservació. Durant els pas-
sats dos-cents anys, l’activitat humana (com la 
desforestació i el consum de combustibles fòs-
sils) ha afectat seriosament el cicle global de 
carboni, amb l’augment de la concentració de 
diòxid de carboni (i metà) i l’absorció i conten-
ció de calor en l’atmosfera (l’efecte hivernacle). 
Els organismes fotoautòtrofes (les plantes), 
d’altra banda, converteixen el diòxid de car-
boni en molècules de carbohidrat gràcies a la 
flxació del carboni mitjançant la fotosíntesi:

6H2O + 6CO2 ---> C6H12O6 + 6O2

De fet, tots els processos ecològics globals, 
com el biogeoquímic (carboni, oxigen, nitro-
gen, sofre i fòsfor) i els cicles hidrològics es-
tan regulats, bàsicament, per la biodiversitat 
amb l’objectiu de facilitar, d’aquesta manera, 
l’equilibri i la circulació energètica (Figura 
1.3.1).
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Si la biodiversitat no proporcionés interac-
cions correctes en els ecosistemes, no existi-
rien ni haurien existit mai cap dels mecanis-
mes ecològics fonamentals següents:

-La pol·linització (la transferència del pol·len 
des dels estams flns a l’estigma; pots llegir més 
en aquest document (http://www.google.sk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac-

t=8&ved=0CCgQFjAA&url=ht pollination%2FPollination- 

FolderFlyer_web.pdf&ei=x1eeVeXAF4G1UeuMmcAL&us-

g=AFQjCNH0tusO92NT2BJ- 0wEieZ_9jtKT6Q&sig2=X3l0jG-

mvHND8gYOaEto8gQ&bvm=bv.96952980,d.d24).

-La producció primària (la flxació de carboni 
inorgànic en matèria orgànica a través de pro-

ductors primaris, en particular per la fotosínte-
si de les plantes).

-La producció secundària (la formació de bio-
massa pels productors secundaris, en particu-
lar els animals)

-La Homeòstasi (l’equilibri entre tots els com-
ponents en un sistema ecològic).

Així, la biodiversitat, incloses les plantes de-
coratives, ha de considerar-se un dels majors 
recursos de la humanitat. Per exemple, la pro-
ducció anual de blat al món s’estima en més 
de 700 milions de tones i el total d’arròs és de 
500 milions de tones anuals. La biosfera pro-

Fig.1.3.1 Organismes i el cicle del carboni (Crèdits: (http://sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon- dioxide/)http://
sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon-dioxide/ (http://sites.duke.edu/tlge_sss29/carbon-dioxide-emissions/carbon-
dioxide/))
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porciona nutrició (encara que la FAO calcula 
que més de 800 milions de persones pateixen 
desnutrició crònica), energia (p.e. biomassa 
lignocel·lulòsica per a la producció de bio-
carburant), material (sovint obtingut de les 
plantacions de fusta) o substàncies mèdiques 
(la prova més antiga de la recol·lecció de mel 

en colònies silvestres és de l’any 13000 AC). La 
domesticació, com domar animals salvatges 
mitjançant una criança soflsticada, ha afectat 
als humans tant biològicament com històrica-
ment durant segles (agricultura, teràpies amb 
ús d’animals, etc.) (Figura 1.3.2, Figura 1.3.3)

Fig.1.3.2 Mapa de l’origen de les collites i dels animals domesticats (Crèdits: (http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/
Theorists/Essays/Diamond1.html)http://www.fa (http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Diamond1.html))
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1.4 ¿Es posible un modelo económico  
 que respete la biodiversidad?

La Revolució Industrial va explotar els com-
bustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i 
els va convertir en formes i maneres de pro-
ducció (el que ara anomenem “productivitat”) 
ignorant els cicles naturals. Ara, el proble-
ma està en com redirigir aquests processos 
econòmics a l’estructura cíclica. ¿Hem de limi-
tar el nostre consum?

La Revolució Industrial, que es basava en la 
maquinària alimentada pels combustibles 
fòssils, va provocar un enorme augment de 
la productivitat, amb la resultant quantitat de 
béns materials generats. Cada producte, al seu 
torn, va generar una gran quantitat de residus, 
tant durant el procés de producció com al fl-
nal del seu cicle de vida. El sistema econòmic 
(llegiu més a la Unitat 3.1 generat per aquesta 
dinàmica no va facilitar una forma de reciclar 
els desaprofltaments o retornar-los al medi 
ambient i, d’aquesta manera, no alterar l’equi-
libri natural de l’entorn.

A més, les emissions de CO2 i altres gasos 
que provoquen el canvi climàtic són una con-
seqüència del procés industrial (llegiu més a 
la Unitat 6.2. Aquest sistema econòmic, a di-
ferència dels anteriors, es va convertir en lineal 
en lloc de cíclic. És a dir, es basa en l’extracció 
dels recursos naturals —tant dels renovables 
com els que no ho són—, amb l’explotació del 
medi ambient mentre, al mateix temps, gene-
ra residus incompatibles amb l’equilibri natu-
ral i la biodiversitat (llegiu més a la Unitat 1.1. 
La sobre-explotació dels recursos  renovables, 
entre ells els orgànics, i l’eliminació dels resi-
dus que no són biodegradables són les dues 

principals amenaces per a la biodiversitat del 
planeta, i ambdues desaflen les vitals cadenes 
tròflques.

Així mateix, l’extrema selecció de varietats en 
els cultius, amb l’objectiu de conrear només els 
més productius, té com a resultat la desapari-
ció de varietats molt menys rendibles, encara 
que vitals per conservar la biodiversitat, i la 
resistència del sistema agrícola a les amenaces 
de plagues, tant noves com antigues (i que ja 
es consideren extingides). Amb el temps, la 
invenció de materials sintètics —com moltes 
molècules que no poden ser metabolitza-
des pels organismes naturals— han introduït 
substàncies en el cicle econòmic que poden 
alterar de forma signiflcativa els processos 
biològics naturals.

I flnalment, però no menys important, els ad-
ditius en els processos de producció, com els 
químics sintètics (p.e. els fertilitzants), tot i que 
sí poden metabolitzar-se, generen una pèrdua 
progressiva dels components orgànics del sòl. 
Aquests additius contribueixen a la disminució 
de fertilitat, de retenció d’aigua i de capacitat 
per absorbir el carboni de l’atmosfera (i, en 
conseqüència, augmenten el canvi climàtic).
El sistema econòmic necessita retrocedir al 
“cicle tancat”, encara que això només sigui 
possible a través d’un projecte polític comú. 
Necessitem començar a dissenyar productes 
industrials que puguin reciclar-se en futurs ci-
cles de producció (ecodisseny), sense generar 
residus o que puguin ser fàcilment metabolit-
zats pel medi ambient.
Text de: Guido Viale, Economista
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1.5 Com pot la biodiversitat 
 reforçar l’estabilitat?

La situació més estable a la qual és capaç d’arri-
bar un ecosistema és gràcies a l’òptima xarxa 
arquitectònica dels seus components (p.e. les 
espècies) i les seves interaccions mútues, com 

s’explica a la Unitat 1.1. Tots els nínxols (posi-
cions ecològiques) són únics i complementaris 
(Figura 1.5.1).

En general, les selves tropicals amb un alt grau 
de riquesa en espècies presenten una baixa 
connectivitat entre elles (cadenes tròfiques li-
neals i simples). En canvi, en els boscos tempe-
rats d’Europa, amb menys riquesa d’espècies, 
trobem les cadenes bifurcades. Tots dos exem-
ples tenen la mateixa diversitat i estabilitat  
ecològiques.

La biodiversitat, sens dubte, proporciona una 
forta adaptació amb la seva capacitat de re-
cuperació ecològica. Al novembre del 2004, 

una gran ventada, amb vents superiors als 160 
km/h, va devastar 13.000 hectàrees de bosc 
(amb 3 milions de m3 de fusta) a l’Alt Tatras, 
l’antic parc nacional eslovac (Figura 1.5.2). 
El principal dany va ser en els monocultius 
artificials de fràgils pícees amb escassos me-
canismes de resistència. En la màxima estabi-
litat d’un ecosistema (el seu clímax), sense el 
control artificial dels escarabats de l’escorça 
per part dels humans, la proliferació de pícees 
queda reduïda i és reemplaçada per espècies 
d’arbres més fortes (p.e. avets), la qual cosa 
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Fig.1.5.1 El concepte de nínxol ecològic, quan una espècie ocupa només una part disponible del seu nínxol total (fonamental) 
sota diverses condicions (humitat i temperatura com a exemples)  (Crèdits: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9g.html 
(http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9g.html))
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genera una Homeòstasi més gran. Així doncs, 
els ecosistemes naturals amb una alta diversi-
tat biològica (que acullen la riquesa d’espècies 

i les seves interaccions ecològiques) són més 
resistents a les alteracions i els impactes.

La biodiversitat funciona com un mecanisme 
d’amortiment contra les alteracions i les ca-
tàstrofes (pots llegir més en aquest document 
sobre les experiències amb les xarxes ecològi-
ques, els corredors i les zones d’amortiment 
(https://www.google.sk/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-

ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=ht   

ts-  23.pdf&ei=IlieVd2cJIP7UKGtoLgL&usg=AFQjCNEq6h-

FcaXPh21YUDHp_wXwWvSM1f, pdf reference1.5a). En 
ecosistemes madurs, la competició directa dis-

minueix, per exemple, quan les espècies que 
s’alimenten d’una mateixa planta s’especia-
litzen en les seves diferents parts (fulles, flors, 
etc.). No obstant això, si una població d’espè-
cies minva a causa de condicions canviants 
(indesitjables) pot ser reemplaçada fàcilment 
per una altra més forta i, d’aquesta manera, el 
sistema roman inalterable.

Text de: Peter Fedor, Professor d’Ecologia Ambiental

Fig.1.5.2 Feble resistència dels boscos amb monocultius després d’una forta ventada (Crèdits: http://rozhovory.vetroplachmagazin.
sk/kalamita-v-tatrach-51 (http://rozhovory.vetroplachmagazin.sk/kalamita-v-tatrach-51))
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2.1 Justícia mediambiental

La justícia mediambiental es refereix, en ge-
neral, als drets de les comunitats i els ciuta-
dans per viure en un entorn net i saludable, 
segons els seus desitjos i cultures, i sense veu-
re’s amenaçats o perjudicats per cap activitat 
econòmica o industrial.

Aquest tipus de justícia és una resposta de les 
comunitats locals i els activistes a la pressió de 
les seves zones provocada per les activitats in-
dustrials i extractives com la mineria, les pre-
ses, la desforestació, les plantes nuclears, les 
incineradores, els abocadors... en definitiva, la 
desigualtat generada per la globalització i la 
falta de democràcia de base.

Els qui van aplicar en un primer moment 
aquest concepte en les seves lluites diàries van 
ser les comunitats negra i llatina d’Estats Units 
durant la dècada de 1980, quan van denunciar 
la contaminació i la degradació dels seus bar-
ris, la manca d’unes bones pràctiques per part 
del sector industrial i la corresponent compen-
sació per part de l’administració pública. Van 
cridar l’atenció sobre el “racisme mediambien-
tal”, és a dir, el vincle entre contaminació, raça i 
pobresa, i van mostrar com estaven subjectes 
de forma desproporcionada a les activitats no-
cives per al medi ambient a causa de les escas-
ses alternatives econòmiques i a un menor pes 
polític i econòmic. Com a conseqüència d’això, 
veien com s’ignoraven molts dels riscos relaci-
onats amb aquestes activitats.

En resposta a aquesta qüestió, l’Agència de 
Protecció Mediambiental d’Estats Units defi-

neix la justícia mediambiental d’aquesta ma-
nera: “El tracte just i la implicació de totes les 
persones sense diferència de raça, color, sexe, 
origen nacional o nivell econòmic respecte al 
desenvolupament, el compliment i el reforç 
de les lleis relatives al medi ambient, la seva 
regulació i la seva aplicació”.

El concepte de “justícia mediambiental” va 
viatjar així pel món, inspirant i enriquint-se 
per diferents grups i lluites. El South African 
Environmental Justice Networking Forum, 
per exemple, defineix aquest tipus de justícia 
com “una forma de canvi social enfocada a les 
necessitats bàsiques i que millora la nostra 
qualitat de vida [...]. En vincular les qüestions 
de justícia mediambiental i justícia social, 
busquem combatre l’abús de poder allà on 
els pobres pateixen els perjudicials efectes 
ambientals per al benefici d’uns altres”.

Com assenyala aquesta organització sud-afri-
cana, els temes socials i del medi ambient 
sempre van de la mà com esferes insepara-
bles de la vida en comunitat. De la mateixa 
manera que les comunitats urbanes, moltes 
poblacions rurals afectades per la mineria, 
la desforestació, les preses, la contaminació 
industrial, les plantes nuclears, etcètera, llui-
ten des de fa dècades per conservar les seves 
àrees locals. Les comunitats indígenes en 
boscos i selves, riques en aigua, minerals o 
fusta, són un exemple ben conegut. Però això 
també passa en zones marginades, on la gent 
té menys capacitat d’oposar-se, o allà on les 
seves veus són menys escoltades i reprimides 
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SAME World Edu-kit

de forma més violenta.

Mentrestant, l’extracció de recursos naturals 
creix de forma dramàtica a causa de l’alt con-
sum d’una petita part de la població mun-
dial (l’anomenat Nord Global) i l’acumulació 
de beneficis per part de les multinacionals. 
Per això queda clar que la injustícia mediam-
biental i les desigualtats de la globalització 
són dues cares de la mateixa moneda; mentre 
que l’1% posseeix més del 48% de la riquesa 

global, la meitat de la població té l’1%. I si això 
no fos prou paradoxal, les zones amb índexs 
més elevats d’amenaça mediambiental i de 
contaminació també són les que pateixen 
més els impactes del canvi climàtic i, per tant, 
són més vulnerables a l’erosió, les inundaci-
ons, etcètera (llegiu més a la Unitat 7 ).

Text de: Daniela Del Bene, investigadora a l’Institut de Cièn-

cia i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autònoma de 

Barcelona

JU
ST

ÍC
IA

 M
ED

IA
M

BI
EN

TA
L

15

U
N

IT
AT

S
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2.2 Exemples d’injustícia 
 mediambiental

Aquest unitat presenta cinc exemples d’in-
justícia mediambiental extrets del Global At-
las of Environmental Justice and Resistance 
(http://ejatlas.org/). A continuació descriu-
rem els casos acompanyant-los d’un breu re-
sum sobre l’impacte que tenen a l’economia 
política nacional i al comerç internacional. Els 
exemples mostren com tots aquests aspec-
tes estan relacionats i destaca la importància 
d’entendre la justícia mediambiental tant des 
de la perspectiva local com global, vinculada 
al comerç, el canvi climàtic, la contaminació, 
la salut, etcètera.

a. Apropiació de terres i comerç (http://ejat-

las.org/conflict/gambela-agri- export-land-dispossessi-

ons-ethiopia (http://ejatlas.org/conflict/gambela-agri- 

export-land-dispossessions-ethiopia)): La regió de 
Gambela, a Etiòpia, és el centre d’un intent 
per part del govern per atreure inversió es-
trangera cap al seu sector agrícola (majori-
tàriament plantacions de sucre per exportar) 
mitjançant l’eliminació de l’obligació tributà-
ria en certs articles, la supressió d’impostos 
per a la importació de maquinària, els prés-
tecs bancaris fàcils d’obtenir, l’electricitat ba-
rata i l’aigua procedent de la polèmica presa 
Gibe III. Aquí, el 42% de l’àrea total de terra ja 
ha estat venuda o donada als inversors. Això 
comporta la desforestació i el desplaçament 
de milers de persones mitjançant la intimida-
ció i la violència.

b. Agrotòxics i salut (http://ejatlas.org/conflict/mon-

santo-and-soy- monocultures-argentina (http://ejatlas.

org/conflict/monsanto-and-soy- monocultures-argenti-

na)): L’any 1996, una varietat de soja transgè-
nica, anomenada Roundup Ready (RR), va 
ser introduïda a Argentina per la companyia 
Monsanto. Aquesta empresa té el control 
complet de la producció de soja del país, la 
qual cosa també implica la possessió de grans 
zones de monocultiu. Aquesta varietat de 
transgènic és resistent a alguns herbicides 
(com el Roundup), la qual cosa permet l’ús 
de més pesticides. D’aquesta manera, la seva 
introducció ha provocat molts problemes so-
cials i mediambientals, com la reducció de la 
producció d’aliments per al mercat nacional, 
el desplaçament de camperols i l’ús massiu 
d’agrotòxics molt contaminants ruixats des 
d’avions, la qual cosa també augmenta la des-
forestació.

c. Les preses hidroelèctriques i la violèn-
cia d’Estat (http://ejatlas.org/conflict/ilisu-dam-pro-

ject-turkey (http://ejatlas.org/conflict/ilisu-dam-project-

turkey)): El projecte de presa Ilisu forma part del 
Projecte del Sud-est d’Anatòlia a la regió turca 
del Kurdistan, amb 1.200 MW de capacitat ins-
tal·lats. L’embassament submergirà aproxima-
dament 300 km2 de la vall del Tigris, inclosos 
jaciments arqueològics i ciutats senceres. La 
societat civil i les comunitats kurdes es lamen-
ten pel sever impacte de la construcció de la 
presa, però el govern central no els escolta i 
reprimeix amb violència les protestes.
 
d. Infraestructura de transport i militarit-
zació (http://ejatlas.org/conflict/no-tav- movement-

against-high-speed-train-val-di-susa-iitaly (http://ejatlas.

org/conflict/no-tav-movement-against-high-speed-train-
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val-di- susa-iitaly)): La línia fèrria d’alta velocitat 
(TAV) que uneix Torí i Lió connectarà amb-
dues ciutats a 220 km/h i enllaçarà les xarxes 
ferroviàries d’alta velocitat de França i Itàlia. El 
projecte ha estat l’origen de moltes crítiques 
pel seu impacte en aquest fràgil territori i per 
la possible corrupció darrere del projecte. El 
moviment “NO AL TAV” també defensa un 
canvi en les polítiques de transport, encara 
que s’ha topat amb una forta militarització 
de l’àrea de construcció, i molts activistes han 
estat  detinguts.

e. Extracció de petroli, drets humans i con-
taminació (http://ejatlas.org/country/nigeria (http://

ejatlas.org/country/nigeria)): El petroli és la princi-
pal font d’ingressos de Nigèria. L’explotació 
comercial de cru va començar el 1958, i des de 
llavors la regió no ha conegut la pau. El medi 
ambient, especialment els organismes del sòl 
i l’aigua, estan contaminats sense que sigui 

possible la seva neteja i amb escasses o nul·les 
recompenses per una destrossa així. Segons 
l’informe del 2011 de la UNEP (el Programa de 
Nacions Unides per al Medi ambient), l’em-
presa petroliera Shell, una de les companyies 
implicades més grans, no només va infringir 
les lleis nacionals, sinó que ni tan sols va com-
plir les seves pròpies regulacions. S’han trobat 
substàncies cancerígenes en organismes que 
viuen a l’aigua 800 vegades per sobre del que 
promou l’OMS. Com a resultat, el petroli s’ha 
convertit en una metàfora de la despietada 
espoliació mediambiental d’aquest tipus de 
multinacionals. A més, l’impacte ecològic as-
sociat al procés de producció genera conflic-
tes, violència i assassinats extrajudicials.

Text de Daniela Del Bene, investigadora a l’Institut de Cièn-

cia i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autònoma de 

Barcelona
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2.3 Actors implicats en qüestions 
 de justícia mediambiental

En els conflictes sobre la justícia mediambi-
ental (llegiu més a la Unitat 2.2) acostumen a 
guanyar la batalla aquells amb poder de deci-
sió final (els qui controlen la situació, com els 
polítics, els inversors, les empreses, etcètera). 
No obstant això, el conjunt del procés inclou 
també a molts més actors, com els següents:

1. Autoritats i governs nacional, regional o 
municipal. D’una banda, s’encarreguen de la 
valoració mediambiental i s’asseguren de la 
implicació de l’administració pública en els 
processos de presa de decisió. Per un altre, els 
governs també poden ser els que iniciïn les 
inversions que violen els drets humans i me-
diambientals (com autopistes, túnels, plantes 
elèctriques) i sovint són els que permeten les 
inversions d’empreses específiques. També 
poden sorgir conflictes d’interessos entre el 
govern central i el municipal o regional.

2. Les empreses promotores o inversores. 
Esperen obtenir el major benefici i lucre 
dels projectes. Una característica específica 
de les empreses en el negoci de la mineria, 
per exemple, és que les multinacionals més 
conegudes solen trobar-se en l’epicentre dels 
conflictes. Estan ben connectades no només 
entre elles, sinó també amb altres empreses 
nacionals. Les companyies multinacionals 
solen establir la pròpia empresa nacional per 
poder ocultar la seva estratègia transnacional.

3. La societat o els grups afectats directament 
o indirecta pel projecte. Es tracta de població 
local, organitzacions ecologistes autòctones 

i internacionals, moviments socials, partits 
polítics, actors econòmics locals (agricultors, 
científics/professionals, sindicats, treballa-
dors del sector informal), i grups marginats/
exclosos (indígenes, comunitats tradicionals, 
grups discriminats per la seva ètnia, dones i 
treballadors del sector informal). La llista de 
grups afectats pot ser molt llarga depenent 
dels temes socials i mediambientals. Els estu-
dis demostren que les xarxes entre les orga-
nitzacions de defensa i els grups d’activistes 
són molt importants per a l’èxit de les seves 
reivindicacions. Mitjançant aquestes xarxes, 
les organitzacions construeixen solidaritat, 
comparteixen experiències i habilitats i faci-
liten el flux d’informació perquè els diferents 
grups puguin reaccionar des de les primeres 
etapes dels projectes.

Incloure els grups a nivell local, nacional i in-
ternacional, a més dels científics, els professio-
nals i les ONG’s ecologistes, també fa augmen-
tar les probabilitats d’èxit.

A Europa, l’eina legal més important per in-
cloure a la societat civil és el Conveni signat 
a Aarhus sobre “l’accés a la informació, la par-
ticipació ciutadana en la presa de decisions 
i l’accés a la justícia en qüestions mediambi-
entals”. Aquest conveni va ser signat i ratificat 
per la Unió Europea, tots els estats membres 
de la UE i alguns estats ex-soviètics com Ka-
zakhstan. La novetat d’aquest conveni és que 
vincula els drets humans i el medi ambient i 
afirma que l’actual generació és responsable 
del futur de les següents. Això facilita el marc 
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legal per incloure a tots els actors i, d’aquesta 
manera, aconseguir solucions sostenibles, re-
coneixent que les decisions estatals han de ser 
responsables i transparents i que la població 
té el dret a accedir a la informació i a les dades 
que afecten a la seva vida. En altres paraules, 
les organitzacions, els grups i els ciutadans a 
títol individual tenen el dret de preguntar pel 
pla concret d’una fàbrica, mina o abocador i 
demanar les proves científiques i els estudis 
que indiquin que no suposa una amenaça per 
al medi ambient ni pel context social.

En alguns països europeus, com Finlàndia, 
Suècia, França, Hongria o la República Txeca, 
existeix la figura del defensor independent 
per a les futures generacions o per als as-
sumptes intergeneracionals amb l’objectiu 
de transformar les decisions a llarg termini en 
accions polítiques immediates.

Malauradament, la majoria de la població 
mundial no viu en un país que proporcioni un 
marc legal per a la participació en la presa de 
decisions. Com a resultat d’això, la resistència 
i les diferents maneres d’expressió civil (orga-
nització comunitària, protestes al carrer, acció 
directa, mobilització massiva i desobediència 
civil) són les úniques eines en mans de la gent.
La tendència a nivell mundial és que quan una 
inversió té un impacte visible més gran, com 
l’amenaça directa de la salut humana (p.e. el 
cianur utilitzat en les mines d’or contamina 
l’aigua potable) l’oposició és més forta. Quan 

els impactes són complexos o tenen conse-
qüències econòmiques o per a la salut a llarg 
termini, com és el cas de les plantes nuclears 
-que no contaminen directament el medi 
ambient i que també tenen aspectes positius 
(l’energia barata)-, resulta difícil mobilitzar 
a la població local. A més, s’ha observat que 
la població amb un índex més alt de riquesa 
reacciona més ràpid davant d’un problema 
i intenta oposar-se al projecte des de la fase 
inicial. En contrast, com més pobre sigui la 
població, més tard reaccionarà, sovint amb 
el projecte ja en marxa. Quan es veuen afec-
tats els grups marginats/exclosos, acostumen 
a aparèixer amb més freqüència conflictes 
més grans, doncs els governs i les empreses 
intenten pressionar-los perquè abandonin les 
seves protestes.

Fonts:

Conveni d’Aarhus de la Comissió Econòmica de Nacions 

Unides per a Europa (UNECE) Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision- Making and 

Access to Justice in Environmental Matter http://ec.europa.

eu/environment/aarhus/ (http://ec.europa.eu/environ-

ment/aarhus/)

Conveni d’Aarhus aplicat a les institucions de la Unió Eu-

ropea http://eur- lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?u-

ri=URISERV:l28140 (http://eur- lex.europa.eu/legal-con-

tent/ES/TXT/?uri=URISERV:l28140)

Text de: Cecilia Lohász, geògrafa, biòloga i professora de 
química
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2.4 ¿La igualtat social i la sostenibilitat 
 mediambiental són compatibles 
 amb la nostra economia global?

El principi ètic de la igualtat social, en particu-
lar en l’àmbit intergeneracional, és bàsic per 
al concepte del desenvolupament sosteni-
ble, el qual, al seu torn, es basa en els princi-
pis ecologistes. Des de la Conferència de Rio 
de 1992, el desenvolupament sostenible s’ha 
presentat com la millor manera d’actuar, acor-
dada per tots. Però més de dues dècades des-
prés, podem constatar moltes contradiccions.

Si prenem la nostra economia global com un 
fet, probablement necessitarem sacrificar un 
dels dos. Això es deu al fet que l’actual model 
econòmic té com a objectiu un alt nivell de 
consum i, per tant, també implica una eleva-
da extracció dels recursos naturals (per tant, 
si tothom consumís de la mateixa manera, 
seria desastrós per al medi ambient). A més, 
això es fa gràcies a moltes comunitats expul-
sades de les seves terres i cases (llegiu més en 
la Unitat 2.2.

Alguns diran que el creixement econòmic 
proporciona béns materials que cobreixen 
les necessitats immediates. En les societats 
de l’abundància, però, l’elevat consum ha 

generat costos socials i ecològics que han 
augmentat encara més les desigualtats dins 
de les mateixes nacions i també entre països. 
L’opulència dels països rics només és possible 
en un mercat econòmic global que beneficia 
a uns pocs en detriment de la majoria. En to-
tes les economies emergents, el creixement 
econòmic ha implicat enormes divisions so-
cials i una acumulació sense precedents de 
riquesa en mans d’una minoria.

L’actual economia global, per tant, no pot 
sostenir la igualtat social ni la sostenibilitat 
ecològica. Per aconseguir tots dos objectius 
al mateix temps, sense excloure a ningú, 
l’economia ha de canviar. Tots aquests punts 
de crítica i alguns suggeriments de com 
aconseguir-ho s’inclouen en la proposta del 
decreixement, que defensa tant la reducció 
del consum i el lliurar-se de l’imperatiu del 
creixement del PIB, com el canvi social radi-
cal en les relacions cap a una solidaritat local 
i internacional.

Text de: Daniela Del Bene,  investigadora a l’’Institut de Cièn-
cia i Tecnologìa Ambientals (ICTA) - Universitat Autònoma de 
Barcelona
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2.5 Hem  d’organitzar-nos?

Fins i tot en les comunitats més petites, si estem 
en silenci la resta no pot conèixer les nostres 
necessitats o opinions. Per millorar els nostres 
entorns, en primer lloc hem d’expressar allò 
que no funciona. Pot ser un pas de vianants 
desgastat, una gran planta de residus cons-
truïda al fnal del carrer o una central elèctrica 
que destrueix la naturalesa i contamina l’aigua 
potable. Per poder tenir una vida saludable i 
segura, hem d’organitzar-nos amb els qui com-
partim els mateixos problemes i  necessitats.

Molts estudis demostren que com més con-
nexió existeix entre grups que lluiten pels 
seus drets, més èxit poden aconseguir en les 
seves demandes. Per trobar solucions sosteni-
bles reals i conservar els recursos per a les fu-
tures generacions, hem d’incloure més punts 
de vista i les perspectives de diferents grups, 
així com també els aspectes individuals, eco-
nòmics, socials, d’infraestructura, legislatius, 
culturals i mediambientals. Tot això requereix 
un alt nivell de cooperació entre individus, 
grups i autoritats.

Un dels casos més populars d’aquest tipus de 
cooperació a l’Europa de l’Est és el cas de la 
mina d’or de Rosia Montana (http://ejatlas.
org/conflict/rosia- montana-romania (http://
ejatlas.org/conflict/rosia-montana-romania)) 
a Romania. Després de presentar el pla per 
crear la major mina d’or d’Europa, 350 perso-

nes de la regió van fundar l’organització civil 
Alburnus Maior per canalitzar l’oposició a la 
mina. La Declaració de la fundació d’aquesta 
organització va ser signada per un grup de 25 
ONG’s ecologistes de Romania.

Durant els últims 14 anys, Alburnus Maior no 
només ha aconseguit paralitzar el projecte, 
sinó que també ha desenvolupat un gran 
moviment socio- mediambiental al país, amb 
una gran xarxa transnacional. Actualment, el 
moviment té més de 100.000 membres actius 
entre activistes i voluntaris. Més enllà de l’opo-
sició, l’organització va proposar una perspec-
tiva pro-activa i va començar a transformar la 
zona, que ha passat d’un lloc mico-industrial 
aïllat a una regió dinàmica, viva i atractiva per 
a l’agricultura i l’ecoturisme. (El documental 
New Eldorado reflecteix bé la situació.

Crèdits: Új Eldorado, 2004, per Tibor Kocsis, Flora Film Inter-
national, Ungheria

Text de: Cecilia Lohász, geògrafa, biòloga i professora de 
química
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3.1 Les responsabilitats de l’actual 
 sistema econòmic

El sistema econòmic vigent és global. Les em-
preses multinacionals exerceixen més enllà 
de les fronteres i la seva visió mundial està 
condicionada per l’obtenció dels màxims 
guanys. Els victoriosos d’aquesta economia 
solen ser empreses del Nord Global. Per què? 
Un dels motius és el llegat colonial. El coloni-
alisme va dificultar el desenvolupament de la 
indústria a les ex colònies. Els països del Sud 
Global no van poder superar la seva estruc-
tura i actualment pateixen les conseqüències 
del neocolonialisme, doncs continuen sent 
els que proporcionen els recursos. Els consu-
midors del Nord Global compren productes 
fabricats amb aquests recursos i tant empre-
ses com consumidors generen residus. En 
aquest capítol volem mirar atentament tant 
l’economia com el consum.

Com funciona el nostre sistema econòmic? En 
primer lloc, es basa en el creixement. Aquest es 
mesura principalment sobre la base del Pro-
ducte Interior Brut (PIB). El PIB mesura el valor 
monetari de tots els béns i serveis dins d’un 
país en un any. Així, el PIB és una mesura per a 
l’activitat econòmica. Com més produeix l’eco-
nomia, més augmenta el PIB. Existeixen altres 
índexs alternatius per mesurar la prosperitat o 
el desenvolupament, com l’Índex del Planeta 
Feliç (en anglès: Happy Planet Index).

El creixement econòmic té diverses forces im-
pulsores. La competència internacional entre 
les empreses pels recursos, els clients, els be-
neficis i la situació dels negocis és una d’elles. 
Una altra és el sistema d’interessos bancaris: 

per poder obtenir més beneficis i créixer, les 
empreses acostumen a demanar crèdits que 
han de retornar amb interessos. D’aquesta 
manera, les empreses es veuen obligades 
a créixer, i fins i tot a generar més beneficis, 
per poder retornar crèdits i interessos. Per la 
mateixa raó, el sistema d’interessos no només 
s’aplica a consumidors i empreses: també als 
països. El creixement econòmic es reforça al 
seu torn pel sistema accionista. Els accionistes 
de les grans companyies especulen a la borsa 
per augmentar el valor de les seves accions: 
esperen que les empreses creixin. Existeixen 
moltes més forces impulsores, una de les 
quals no podem oblidar: la cultura consumis-
ta, que es basa en els desitjos, els hàbits, l’es-
tatus social i la identitat.

Veure el vídeo: La historia de las cosas

Crèdits: La historia de las cosas, 2007. Per The Story of Stuff 
Project.

Pot créixer l’economia de forma infinita? 

Veure el vídeo: The Impossible Hamster
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Crèdits: The Impossible Hamster, per: New Economics Foun-

dation.

Més enllà dels límits econòmics i socials, la li-
mitació més evident d’un creixement sense fi 
és el nostre propi planeta. El creixement eco-
nòmic necessita energia, recursos i terra. A 

més, genera contaminació i residus. El nostre 
planeta no pot proporcionar a l’economia uns 
recursos il·limitats ni absorbir tota la contami-
nació. Tot i que molts recursos naturals, com 
l’aigua, l’aire, la terra i la fusta són reciclables 
o renovables, la seva capacitat per filtrar, em-
magatzemar o convertir substàncies és limi-
tada (Figura 3.1.1). Altres recursos no són del 
tot renovables, com els combustibles fòssils, 
els metalls i altres elements menys abundants 
de la terra (Figura 3.1.2). A més, encara hi ha 
ingents quantitats de residus no degradables 
o només parcialment, com el plàstic, els resi-
dus electrònics i nuclears o els gasos d’efecte 
hivernacle.
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Fig.3.1.1 Límits planetaris  (Crèdits: www.stockholmresilience.org (http://www.stockholmresilience.org/images/18.3110ee8c1495db7443
2676c/1421678696891/P
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El creixement econòmic assoleix els seus lí-
mits ecològics. El concepte de “límits plane-
taris” defineix nou variables de control que 
mantenen la Terra en un estat estable i que es 
veuen afectats pels humans. Aquestes varia-
bles són les següents:

-La disminució de l’ozó de l’estratosfera (la 
capa d’ozó filtra la radiació ultraviolada del sol).

-Pèrdua de la integritat de la biosfera (la dis-
minució de la biodiversitat i l’extinció d’espè-
cies).

-La contaminació química (emissions de subs-
tàncies tòxiques i duradores com els contami-
nants sintètics, els components de metalls 
pesats i el material radioactiu).
-El canvi climàtic.

-L’acidificació  de l’oceà.

-El consum d’aigua potable i el canvi en el ci-
cle hidrològic.

-El canvi en el sistema de terres (la terra es 
converteix en un ús humà, com en l’agricul-
tura).

-Desequilibri en el cicle del nitrogen i el fòs-
for (tots dos penetren en la biosfera i en els 
oceans. Tant el nitrogen com el fòsfor són 
elements essencials per al creixement de les 
plantes i també com a fertilitzants).

-La contaminació pels aerosols atmosfèrics, 
que influencien en el sistema climàtic de la 
Terra.
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Fig.3.1.2 Fins quan durarà? (Crèdits:https://intercontinentalcry.org/infographic-how- long-will-it-last/      (https://intercontinentalcry.org/
infographic-how-long-will-it-last/))
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Els tres límits que ja hem traspassat són: la 
pèrdua de la biodiversitat, el canvi climàtic i el 
nitrogen. El nitrogen atmosfèric, per exemple, 
es converteix excessivament en formes reacti-
ves a causa de les activitats humanes i s’emet 
de diverses maneres a l’atmosfera. Les collites 
no poden absorbir aquest tipus de nitrogen. 
La pluja contamina l’aigua o l’acumula a la 
biosfera.

Llegiu més sobre els límits planetaris a la pà-
gina web del Stockholm Resilience Center 

(http://www.stockholmresilience.org/research/planetary- 

boundaries.html (http://www.stockholmresilience.org/

research/planetary- boundaries.html))

També hi ha una dimensió global del creixe-
ment econòmic. D’on provenen els nostres 
recursos? On i sota quines condicions es duu 
a terme la producció? I, finalment, on acaben 
els residus?

Text de: Judith Corbet, educadora
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3.2 La cadena de producció: 
 impacte social i cultural

La cadena de producció segueix la simple 
regla de l’extracció, producció, consum i dei-
xalla. Els recursos s’obtenen del sòl, són trans-
portats per grans distàncies amb molts passos 
de producció, després s’utilitzen i, finalment, 
es llencen. En el transcurs d’aquesta cadena 
de producció, els països del Sud Global estàn 
implicats de manera significativa. La produc-
ció comença amb l’extracció. La majoria dels 
següents recursos provenen d’aquest Sud 
Global: el cotó per a la nostra roba ve de l’Ín-
dia o Burkina Faso; els metalls i minerals (com 
a níquel, plata, coure, estany, or i coltan) per als 
nostres aparells electrònics provenen de Bolí-
via, el Congo i Ghana: el cacau per a la nostra 
xocolata de Costa d’Ivori o Indonèsia.

El següent vídeo mostra breument la cadena 
de producció d’un smartphone amb les conse-
qüències per a les poblacions del Sud Global, 
que són part d’aquesta cadena:

Crèdits: Smartphones and Sustainability, 2013. Per: Wis-
sensWerte.

En tot el transcurs dels productes, tant el medi 
ambient com aquestes poblacions es veuen 
afectades: es malgasta aigua (p.e. en conrear 
cotó o fruita en terrenys àrids); es contami-

na el sòl i l’aigua en utilitzar pesticides a les 
plantacions de monocultiu de cotó, o en la 
producció de petroli, la indústria minera o els 
químics dels residus electrònics. Això té con-
seqüències directes per a la gent que hi viu i, 
per tant, lluiten contra l’escassetat d’aigua o 
la contaminació, que pot generar malalties, 
infertilitat i les deformacions dels fetus.

El mar d’Aral és un d’aquests exemples. Situat 
entre Uzbekistan i Kazakhstan, va ser el quart 
llac més gran del món fins a mitjans del se-
gle XX. Quan la Unió Soviètica va introduir 
el cultiu de cotó en aquesta zona, el llac va 
començar a reduir-se a causa de la irrigació 
de les plantacions. Avui dia, pràcticament ha 
desaparegut i la seva aigua no és potable, 
doncs està molt contaminat per pesticides i 
fertilitzants. Això comporta serioses conse-
qüències com el càncer, la tuberculosi, l’anè-
mia i problemes de fetge i ronyó i també fa 
augmentar la mortalitat infantil. A més, s’ha 
destruït la indústria pesquera, amb l’impacte 
econòmic que suposa. Per tant, la població es 
veu obligada a treballar en els camps de cotó 
o a emigrar.

Un altre impacte és el desplaçament de la 
població en casos d’apropiació de terres per 
part d’inversors. En la seva majoria, aquests 
inversors són poderosos accionistes en ter-
mes econòmics i polítics. En els últims anys, 
l’apropiació de terres ha augmentat, entre al-
tres coses, per la demanda d’energia.

Les multinacionals del Nord Global compren 
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terres als països del Sud Global. Aquesta 
apropiació de terres s’utilitza per obtenir 
diners (cultius per exportar al mercat global) 
en lloc d’aliments per als mercats locals. Un 
altre motiu d’apropiació és l’interès en l’aigua 
i en altres recursos especials. En el procés de 
cessió o compra de terres, s’ignoren els drets 
i necessitats de la població local que conrea 
la terra i viu d’ella: a la població no se li pre-
gunta ni se li informa, els títols de propietat o 
els drets consuetudinaris no es respecten, els 
drets humans es violen i les conseqüències 
que té tot això per a la població lògicament 
s’obvien.

Els afectats, com els petits agricultors o les po-
blacions indígenes, sovint es veuen obligats a 
traslladar-se a zones urbanes, perdent el seu 
estil de vida o sent contractats a les empre-
ses que s’han quedat amb les seves terres.

Mitjançant aquest desplaçament, la seva cul-
tura i les pràctiques de cultiu desapareixen. 
Per exemple, molts kubus de Sumatra van ser 
desplaçats de les seves terres tradicionals a 
les plantacions d’oli de palma des de la dèca-
da de 1970.

Les condicions laborals en les plantacions o 
fàbriques solen ser pèssimes i fins i tot peri-
lloses: salaris baixos, llargues jornades, sense 
drets sindicals i amb riscos laborals, treball 
infantil i discriminació de les dones són ele-
ments que es repeteixen en tots aquests llocs. 
La Campanya Roba Neta (www.ropalimpia.
org (http://www.ropalimpia.org) i https://
robaneta.wordpress.com (https://robaneta.
wordpress.com)) proporciona informació so-
bre les condicions laborals a la indústria tèxtil 
i permet que els treballadors parlin per ells 
mateixos.

Les empreses del Nord Global, com pràctica-
ment no han de complir amb la normativa 
ecològica i social dels països on produeixen, 
poden obtenir més beneficis, cosa impossible 
si produïssin als seus països amb una regu-
lació més estricta. Lògicament, la producció 
també genera ingressos en la població del 
Sud Global però, en quines condicions? El 
desglossament dels costos d’una samarreta 
ens mostra com funciona aquest sistema (Fi-
gura 3.2.1):
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Fig.3.2.1  Desglossament dels costos d’una samarreta (Crèdits: www.cleanclothes.org (https://www.cleanclothes.org/livingwage/
tailoredwages/tailored-wage-report-pdf))

Text de: Judith Corbet, educadora
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3.3 La tergiversació de la sobirania 
 del consumidor

Un dels principals problemes de l’actual sis-
tema econòmic global és la tergiversació de 
la sobirania en el consum. Més de mil milions 
d’habitants d’aquest planeta no tenen sufi-
cient menjar (http://www.fao.org/publica-

tions/sofi/2014/es/ (http://www.fao.org/pu-
blications/sofi/2014/es/)). D’altra banda, un 
petit percentatge de rics tenen tants diners 
que ni tan sols saben què fer-ne (Figura 3.3.1).
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Fig.3.3.1  La distribució de la riquesa mundial  (Crèdits: https://agenda.weforum.org/2014/11/inequality-2015s-worrying-trend/ (https://
agenda.weforum.org/2014/11/inequality-2015s-worrying-trend/))

Entre els més pobres i els més rics hi ha milions 
de persones que no gasten una gran part del 
que guanyen amb sostenir el seu benestar, 
sinó amb comprar coses, moltes d’elles pràc-
ticament inútils, però que la seva producció i 
residu danyen seriosament el medi ambient. 
Molta gent sol canviar una vida més rica en 
termes de relació social pel plaer efímer ge-

nerat pels productes que compra (Llegiu més 
a la Unitat 3.2 ).

El principal paradigma a l’economia de mer-
cat és la sobirania del consumidor, segons 
la qual només es fabriquen els productes 
que demanen els consumidors i, mitjançant 
l’ajust de l’oferta i la demanda, únicament en 
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quantitats que aquests consumidors puguin 
consumir. Si les coses realment funcionessin 
d’aquesta manera, mai hi hauria cap crisi de 
sobreproducció.

Tanmateix, no és el cas: els consumidors -fins 
i tot els més adinerats- només compren allò 
que el mercat ofereix. El sistema de producció 
i el canal de distribució estan orientats cap 
a aquells productes que ofereixen una imme-
diata oportunitat de negoci. Per poder vendre 
més béns rendibles a gent disposada a pagar 
per ells, treballen per crear contínuament ne-
cessitats noves i artificials i, d’aquesta manera, 
vendre més als qui poden pagar-ho.

Els consumidors disposen de poques oportu-

nitats per disminuir la producció de la merca-
deria que contamina, i encara menys per evi-
tar el malbaratament de recursos. Promoure 
la pràctica d’un consum responsable no pot 
ser únicament el resultat de les opcions in-
dividuals de cada consumidor, doncs poc es 
pot fer a títol personal contra els enormes 
mercats actuals. Les pràctiques responsables 
només poden aplicar-se amb opcions sensi-
bles a aquestes qüestions, les quals passen 
per una autoeducació i per compartir les in-
formacions pràctiques necessàries. Aquest 
coneixement pot adquirir-se en reconstruir el 
cicle de vida dels productes (Figura 3.3.2) que 
utilitzem, des de que neixen fins que moren: 
de l’extracció de la matèria primera a l’aboca-
dor per reutilitzar o reciclar.

Un important exemple de pràctiques com-
partides -en el sector alimentari- és l’agricul-
tura recolzada per la comunitat, la qual cosa 
significa defensar la relació directa entre pro-
ductors i consumidors. Aquí, els consumidors 
són els qui decideixen la quantitat i la qualitat 
del menjar que es produeix (i, per tant, la ma-

nera en què es produeix, sense la utilització 
de substàncies tòxiques, ni la sobreexplotació 
de la terra o dels treballadors). Aquest tipus 
de relacions pot estendre’s totalment o parci-
alment (com passa a vegades) a altres sectors,
com l’energètic (http://www.fonti-rinnovabili.it/index.

php?c=gruppo-acquisto- solare), l’habitatge, el vestit 

Fig.3.3.2  Cicle de vida dels productes (Crèdits: http://www.genitronsviluppo.com/2014/04/30/lca-analisi-del-ciclo-di-vita/ (http://www.
genitronsviluppo.com/2014/04/30/lca-analisi-del-ciclo-di-vita/))
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i el transport (llegiu més a la Unitat 4.3).

Les polítiques sòlides que volen limitar el con-
sum innecessari i millorar l’accés a les neces-
sitats bàsiques per a tothom només poden 
aconseguir-se a través de les administracions 
governamentals, ja siguin estatals o munici-
pals. No obstant això, les normes i compor-

taments que empenyen als polítics a adoptar 
aquestes polítiques també poden aconse-
guir-se des de la ciutadania a través d’idees 
i pràctiques promogudes i generades per les 
associacions de base.

Text de: Guido Viale, Economista
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3.4 Com afectarà la producció 
 d’aliments al medi ambient?

Els aliments provenen de la terra (o de l’aigua 
de rius, llacs i mars). La producció d’aliments 
està lligada a la fertilitat de la terra i a la dispo-
nibilitat d’aigua. Cada terreny té el seu propò-
sit agrícola, basat en el sòl, el tipus de terra i 
el clima, així com en les tradicions establertes 
durant mil·lennis.

La fertilitat del sòl agrícola ha de protegir-se. 
Durant milers d’anys, les formes tradicionals 
per mantenir-la han inclòs la rotació dels cul-
tius, la fertilització amb fems (la fortuïta unió 
entre l’agricultura i la ramaderia), la protecció 
de les condicions hidrogeològiques del sòl 
amb arbres que prevenen l’erosió, l’ús dels 
corredors biològics (http://conservationcorridor.

org/2015/05/corridors-as-the- solution-to-maintaining-ur-

ban-biodiversity/) que ajuden als depredadors 
dels paràsits a reproduir-se i, per descomp-
tat, el reg, quan la disponibilitat d’aigua ho 
permet. Les llavors també juguen un paper 
fonamental en la producció d’aliments. Du-
rant mil·lennis, les llavors van ser selecciona-
des i reproduïdes a cada zona segons el sòl i 
el clima i també per la seva resistència a les 
plagues.

L’agricultura industrial ha intentat forçar 
aquest equilibri entre la naturalesa i la cul-
tura amb quatre tàctiques: fertilitzants i pes-
ticides sintètics que forcen al creixement de 
les plantes i eliminen plagues i males herbes; 
l’ús de grans quantitats d’aigua per al reg; la 
utilització de llavors seleccionades i reproduï-
des en laboratoris per incrementar la collita; la 
intensificació de maquinària (grans i molt ca-

res) que necessiten enormes àrees de terra. La 
Revolució Verda va començar a mitjan segle 
XX a tot el món i ha aconseguit un dramàtic 
creixement de la productivitat, especialment 
de cereals, que és el menjar bàsic de pràctica-
ment tota la població de la Terra.

La il·lusió que va crear aquesta revolució va 
durar mig segle, i ara ens ensenya les seves 
limitacions: el sòl, que havia estat subjecte a 
tractaments intensius amb fertilitzants i pes-
ticides, ha perdut gran part de la substància 
orgànica, que és la base de la seva fertilitat 
natural i, per això, necessita cada vegada 
més fertilitzants sintètics. A més, l’eliminació 
d’objectes forans per facilitar el treball de la 
maquinària ha augmentat l’erosió del sòl. La 
disponibilitat d’aigua també ha disminuït, 
perquè l’ús sovint excedeix la reposició natu-
ral de l’aigua subterrània. Les collites subjec-
tes a aquest tractament han començat a dis-
minuir. La compra de llavors i d’equip també 
ha fet que milions de camperols s’endeutin 
i, finalment, abandonin els seus camps (so-
vint fins i tot se suïciden),  i l’ús de pesticides 
i herbicides ha propiciat, paradoxalment, el 
desenvolupament de plagues i males herbes 
encara més resistents.

Una conseqüència directa del fracàs del con-
trol químic és la introducció dels organismes 
genèticament modificats, els transgènics 
(ITALIÀ; http://www.legambiente.it/temi/agricoltura/

ogm (http://www.legambiente.it/temi/agricoltura/ogm)) 
que poden resistir a certs paràsits i no veure’s 
perjudicats per l’ús de pesticides molt nocius 
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per a la salut. Ja s’ha reconegut universalment 
que la fam, que afecta a més de mil milions a 
la Terra, no es deu a la falta d’aliments (pro-
duïm gairebé una vegada i mitjana més del 
que necessitem per alimentar-nos tots), sinó 

per la repartició desigual dels ingressos, la 
qual cosa fa que molta gent no pugui com-
prar el que necessita, mentre que en altres 
llocs es llença el menjar.

Text de: Guido Viale, Economista
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3.5 Si compartim coneixements 
 serà diferent?

Vivim en una societat dominada per la infor-
mació i els mitjans de comunicació. Amb po-
ques excepcions, tots passem moltes hores 
diàries davant de pantalles, ja sigui del televi-
sor, de l’ordinador o del mòbil, fns i tot quan 
els nostres treballs són manuals. Els nens de les 
societats tecnològicament avançades -el Nord 
Global- no han conegut una altra forma de viu-
re. Se’ls anomena “nadius digitals” perquè el 
món on han nascut es basa principalment en 
la informació digital. No obstant això, la bretxa 
digital disminueix. Una part cada vegada més 
gran del Sud Global comparteix el mateix des-
tí, principalment gràcies als mòbils, ara mateix 
l’aparell més popularitzat.

En menys de mig segle això ha canviat dràs-
ticament la condició humana. I ho ha fet de 
dues formes. Primer, ha convertit el món en 
una “ciutat global”. Estem informats -vulguem 
o no- sobre tot el que passa al món, o si més no 
de tot allò “que és notícia” perquè es considera 
important. Això ens converteix en “ciutadans 
del món”, implicats en aquests esdeveniments 
fns i tot si no tenim l’oportunitat o el dret d’ac-
tuar sobre ells. Segon, ens bombardegen amb 
informacions de tot tipus. Més que patir man-
ca d’informació, ens veiem exposats a la so-
breabundància. En ambdos casos, el principal 
problema ja no és com obtenir certa informa-
ció, sinó com seleccionar-la i com diferenciar 
entre la veritable de la falsa, la útil de la inútil i, 
més important, com emprendre un paper actiu 
per produir-la.

Això és particularment cert pel que fa a la infor-

mació sobre el medi ambient. Hi ha tants inte-
ressos en aquest àmbit que fns i tot ens sembla 
normal que no ens arribi determinada informa-
ció si aquesta afecta als poderosos interessos,
o si ens arriba fltrada per evitar possibles re-
accions. Un exemple emblemàtic és el canvi 
climàtic, la gran amenaça per al futur de la hu-
manitat. La premsa li dedica poc temps o ho fa 
de forma superfcial i, sovint, també distorsio-
nada. Tampoc cobreix les principals formes de 
resistència que han sorgit a tot el món davant 
d’aquest desenvolupament social, econòmic i 
polític que ens està portant al desastre.

Hem de trobar una manera de seleccionar la in-
formació mediambiental, entendre el seu signi-
fcat i pensar com enfrontar-nos als problemes 
que presenta. Certament, l’educació hi contri-
bueix. Els qui posseeixen una educació formal, 
en general poden navegar més fàcilment per 
la jungla de la informació que ens ofereix la 
premsa. Però la nostra societat promou l’indi-
vidualisme, i fns i tot per a les persones amb 
formació, la principal conseqüència immediata 
de l’individualisme és l’aïllament. Compartir el 
nostre coneixement és l’única manera viable 
per estar informats sobre el medi ambient i 
conèixer i valorar les formes en què la població 
mundial intenta combatre aquesta tendència.
Cadascú de nosaltres té molts coneixements, ja 
siguin tècnics o científcs, en l’educació o en el 
treball, o experiència social de viure i treballar 
en un entorn o en una comunitat que ningú 
coneix millor que els propis membres. Però 
aquests coneixements mai surten a la llum ni es 
valoren. Per fer-ho, necessitem compartir-ho, 
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preguntar als altres, fns i tot contradir-nos. En 
altres paraules, reconstruir els fonaments de la 
confança mútua sense la qual no pot haver-hi 
autonomia ni llibertat.

Text de: Guido Viale, Economista
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4.1 Nous models econòmics

L’actual crisi del capitalisme financer globa-
litzat ens està portant a replantejar el nostre 
actual model econòmic i buscar alternatives. 
Moltes d’aquestes volen reconstruir la socie-
tat, especialment l’activitat econòmica, per 
trobar formes menys perjudicials per al medi 
ambient i que, a més, garanteixin una distri-
bució més equitativa dels beneficis amb di-
verses maneres de producció. L’exercici d’ima-
ginar alternatives és complicat i troba sempre 
molts obstacles.

Fins i tot les perspectives més radicals d’alter-
natives econòmiques, com la del moviment 
del decreixement -del que en pots llegir més 
a la Unitat 4.5 - en realitat no poden explicar el 
que potencialment s’ha convertit en el major 
obstacle perquè una economia sigui sosteni-
ble a llarg termini: sortir del desig d’opulèn-
cia, de progrés i de l’afirmació existencial 
mitjançant el consum material. Cap teoria 
o pràctica econòmica pot fer aquest treball 
per nosaltres. Això no converteix aquest ti-
pus d’alternatives, com la del decreixement o 
moviments similars, en propostes irrellevants, 
sinó que, senzillament, assenyala els límits 
d’allò que podem aconseguir amb la nostra 
manera de pensar i ser.

El que es qüestiona és la forma de vida seduc-
tora i fantasiosa de la classe mitjana global 
a la qual tots nosaltres, educats en aquesta 
tendència moderna, consumista i còmoda, 
bàsicament aspirem.

El que una vegada va ser una característica 

occidental, ara s’ha tornat, pràcticament, un 
fenomen universal. Tanmateix, aquesta fanta-
sia no és més que això, i ho és per dos motius. 
Un: és impossible en termes mediambientals, 
doncs no hi ha suficients recursos a la Terra 
per proporcionar aquest tipus de vida a tots 
els habitants del planeta; i dos: l’existència de 
la classe mitjana es basa en la violència per-
pètua i l’explotació d’els qui proporcionen els 
necessaris recursos i confort als nivells més 
elevats (mitjà i alt) de la piràmide.

Malgrat això, conèixer aquestes qüestions i 
les seves paradoxes estructurals contribueix 
poc, o gens, a reorientar els nostres desitjos. 
En gran part continuem desitjant coses que 
danyen a uns altres i seguim negant la nostra 
complicitat en l’explotació i l’opressió siste-
màtiques.

La teoria psicoanalítica mostra que ens dei-
xem portar principalment pels nostres desit-
jos i fantasies i no pel pensament racional. 
Per això els nostres intents d’organitzar les 
nostres societats i economies de manera més 
òptima, racional, justa i menys opressora, su-
posaran sempre un fracàs mentre no tinguem 
el coratge suficient d’explorar vies amb el po-
tencial suficient d’obrir- nos a una altra forma 
de ser. Una forma on no domini la llibertat per 
complir els nostres desitjos, sinó la llibertat 
per desfer-nos d’ells.

El fracàs de reconèixer el costat fosc de no-
saltres mateixos i, així, defensar la imatge 
positiva de protagonistes benèvols i heroics, 
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simplement significa que els nostres desitjos 
de progrés, abundància, control i seguretat 
tornaran a ressorgir una vegada més, igual 
que ho han fet en els intents previs de revo-
lucionar les societats. Els nostres paràmetres 
de socialització que afirmen la individualitat 
i l’egocentrisme no ens permeten imaginar 
alternatives viables que reconeguin la nostra 
responsabilitat vers les generacions futures. 
Això ens ha portat a un punt on se’ns fa im-
possible deixar el planeta millor del que el 
van deixar els qui van venir abans. No perquè 
no sabem com fer-ho, sinó perquè no volem.
El segle XX va ser testimoni d’un canvi radical 
en l’orientació econòmica a l’allunyar-se de la 
producció per satisfer les necessitats bàsiques 
(menjar, roba, habitatge, transport, etc.) cap a 
la producció orientada a la inducció de nous 
desitjos. Aquesta última fase del capitalisme 
modern depèn de forma incondicional del 
consum en excés, imprescindible per mante-
nir la sobreproducció i el sobrecreixement 
econòmic. Enfrontar-se a aquest model de 
creixement infinit i voler reduir el consum, 

per poder així tenir un futur, implica anar en 
contra del que defensa l’economia moderna. 
És una cosa que no podem negar. Però és 
precisament això el que hem de fer. Hem de 
començar a repensar les nostres societats i 
les nostres economies d’una manera que avui 
considerem impossible, doncs no necessitem 
únicament més alternatives, sinó també una 
forma diferent de mirar-les. Podem començar 
per preguntar-nos una cosa molt simple: per 
a què serveix l’economia?

Fonts:
Andreotti, V. (2013). Renegotiating epistemic privilege 
and enchantments with modernity: the gain in the loss 
of the entitlement to control and defne everything. Soci-
al Policy, Education and Curriculum Research Unit. North 
Dartmouth: Centre for Policy Analyses/UMass Dartmouth, 
pp. b – s.
Kapoor, I. (2014). Psychoanalysis and development: con-
tributions, examples, limits. Third World Quarterly, 35(7), 
1120-1143.
Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: 
Global futures, decolonial options. Durham: Duke Univer-
sity Press.

Text de: Rene Suša, Investigadora i professora
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4.2 Nous models de 
 consum sostenible

L’actual sistema econòmic, que la globalit-
zació ha estès a pràcticament tots els països 
del món, es basa en dos mecanismes massa 
entrellaçats: la competència i l’individualisme. 
La competència empeny als negocis a pro-
duir més i més per guanyar la partida. Més 
producció significa més consum de recursos 
i energia que, a la vegada, genera més residus 
i emissions contaminants. Per això la capaci-
tat d’aguant de la Terra ja s’ha assolit i fins i 
tot superat (llegiu més a la Unitat 6.2 ). D’aquí 
sorgeix la crisi mediambiental que aviat serà 
irreversible si no fem res per posar-hi remei. 
Però les empreses produeixen per vendre, la 
qual cosa implica que una gran quantitat de 
consumidors es veuen empesos a comprar 
tot allò que les empreses fabriquen fins que 
la seva capacitat de despesa queda saturada 
o fins i tot superada (endeutant-se). El con-
sum també es basa en la competència: ens 
veiem arrossegats a consumir més del que 
necessitem per no ser “menys” que els nostres 
veïns. Les empreses alimenten aquest meca-
nisme tot el que poden perquè és bàsic per 
assegurar-se el mercat, i ho fan a través de la 
publicitat que envaeix cada racó del món de 
la informació. La publicitat també contribueix 
a crear un sentit d’inferioritat en tots nosaltres 
quan no aconseguim l’estil de vida que ens 
presenta.

Aquesta competència entre consumidors per 
mantenir i millorar l’estatus o evitar descendir, 
alimenta al seu torn l’individualisme desen-
frenat. Com va dir Margaret Thatcher (ja) no 
existeix res semblat a una societat: només hi 

ha individus o (com a molt) famílies. Si volem 
que el món on viuran els nostres fills i néts no 
pateixi una crisi mediambiental irreversible 
(llegiu més a la Unitat 4.4), hem de canviar 
el sistema de producció, reduint el nostre ús 
agressiu dels recursos i la generació de resi-
dus, així com l’actual model de consum. En 
definitiva, el nostre estil de vida. Per això el 
canvi ha de ser radical i no a pedaços.

Si ara ens basem en la competència i l’indivi-
dualisme, l’alternativa ha de passar per adop-
tar i promoure la cooperació i el compartir. I 
això, què significa? Al compartir les nostres 
necessitats i interessos amb els altres, podem 
calcular millor les nostres compres, i al dismi-
nuir la pressió competitiva podem veure el 
que realment necessitem. Una vida més refre-
nada en termes de consum no implica neces-
sàriament que sigui més pobre. De fet, sol ser 
més rica. També podem organitzar-nos per 
obtenir allò que un sistema basat en la com-
petència no ens dóna. I com ho aconseguim? 
Primer, promovent formes de cooperació di-
recta entre consumidors/usuaris i productors, 
els quals poden acordar per avançat la quan-
titat, qualitat, temps i preus dels productes. 
Aquest és el model de solidaritat a Itàlia amb 
els grups de consum o mercats comunitaris 
(http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia-

eLavoro/2009/03/cosa- sono-gruppi-acquisto.shtml?re-

fresh_ce=1)) (veure també el mapa de grups de 
consum autogestionats i els seus productors 
a Catalunya (http://www.economiasolidaria.org/do-

cumentos/mapa_de_grupos_de_consumo_aut Segon, 
podem educar-nos mútuament i compartir 
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coneixements per orientar les compres i es-
collir els productes menys nocius, tant per a 
nosaltres i pels qui ho produeixen com pel 
medi ambient i el conjunt del planeta. Tercer, 
descobrint formes de riquesa, com les rela-
cions personals, de les quals l’individualisme 
tendeix a apartar-nos per així deixar espai al 
consum. També podem substituir- les de for-
ma gradual amb l’ajuda mútua, posant a la 
disposició dels altres les nostres habilitats en 

un grup o comunitat, reemplaçant a més les 
relacions comercials (p.e. amb serveis que ara 
paguem). Aquest és el principi dels bancs del 
temps (http://www.neweconomics.org/publications/

entry/time-banks (http://www.neweconomics.org/publi-

cations/entry/time-banks)) (buscador de bancs del 
tiemps a Espanya: http://www.bdtonline.org/ (http://

www.bdtonline.org/).

Text de: Guido Viale, Economista
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4.3 Nous models de  participació

Actualment, les bones pràctiques, les tec-
nologies i l’estil de vida que cuiden del medi 
ambient es troben, en gran part, a tot el món. 
Una pràctica clau que ens permet reduir les 

principals amenaces per al nostre planeta 
és l’ús de les fonts d’energia renovables (Fig. 
4.3.1) (energia solar, eòlica, biomassa, geotèr-
mica i hidràulica).

Els sistemes que promouen l’eficiència ener-
gètica són, fins i tot, més importants, i inclo-
uen la il·luminació, l’habitatge, els aparells de 
baix consum i la cogeneració, la qual cosa ens 
permet estalviar una porció substancial (més 
del 80% de llum) de l’energia que consumim.
També és important l’agricultura (llegiu més 

a la Unitat 7.3 ). Per cada caloria que ingerim, 
es consumeixen una mitjana de 10 calories 
d’energia generada amb carburants a través 
del cicle de vida del producte (http://blogs.scienti-

ficamerican.com/plugged-in/10- calories-in-1-calorie-out-

the-energy-we-spend-on-food/), des de l’agricultura 
al processament, del transport a l’empaquetat 

Fig.4.3.1  Fonts d’energia renovable (Crèdits: pixabay)
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i la venda. Avui dia, una agricultura fortament 
industrialitzada destrueix la fertilitat del sòl 
i la biodiversitat. Per contra, s’ha demostrat 
científicament que l’agricultura de petita es-
cala, o familiar, ecològica, amb varietat de cul-
tius i multifuncional, en general dóna molts 
millors resultats, tant en termes de collita com 
per a la protecció del medi ambient. Conserva 
millor la fertilitat del sòl i el fa més resistent a 
plagues i canvis climàtics El transport i l’em-
paquetat ocupen una gran part de la quanti-
tat total del carboni implicat en la producció 
del nostre menjar. Per això, com més curta 
sigui la distància entre la granja i el consumi-
dor final, més sostenible serà el seu cicle de 
vida. Això és el que anomenem “km0 (http://

www.appropedia.org/Small_scale_agriculture)” (http://

www.ecoticias.com/alimentos/87929/noticia-medio-am-

biente-potencia- alimentos-kilometro-cero (http://www.

ecoticias.com/alimentos/87929/noticia- medio-ambien-

te-potencia-alimentos-kilometro-cero)),una proposta 
que, si bé no sempre és possible, ha de ser un 
dels nostres objectius.

Un altre aspecte molt lligat a l’agricultura és 
protegir el sòl dels danys hidrogeològics. Al 
conservar matèria orgànica en el sòl, així com 
el seu enriquiment amb plantes que ajuden a 
la retenció de l’aigua, evitem que la terra no 
es vegi arrossegada.

També hem de tenir en compte la reutilitza-
ció i el reciclatge de la producció i dels resi-
dus (en minimitzar la producció de residus 
amb l’objectiu d’aconseguir zero residus). La 
tecnologia actual i la gestió innovadora per-
meten una major reducció de residus (http://

zwia.org/standards/zw-definition/ y http://www.zerowas-

teeurope.eu/wp- content/uploads/2013/09/zerowasteeu-

ropespanish.pdf ) tant dels consumidors com de 
les empreses, generant recursos del material 

que abans es considerava inútil o nociu. Pots 
veure els següents vídeos per saber més so-
bre aquest tema:

Basura Cero: Un futuro sin desperdicios

Crèdits: ZeroWasteCanada, 2014.

Per acabar, les noves xarxes de transport ba-
sades en compartir vehicle, tant a nivell indi-
vidual com col·lectiu, poden contribuir també 
a conservar el medi ambient (a més de supo-
sar altres avantatges per als seus usuaris, com 
mostrarem seguidament).

Tots aquests canvis tenen dos principals ele-
ments en comú. El primer és sortir de les xi-
fres desorbitades (productes massius, xarxes 
enormes de transport, inversions i obres pú-
bliques monumentals) per passar a un siste-
ma basat en molts treballs petits, ben distri-
buïts i dissenyats segons les característiques 
de cada zona. Això contribueix a que la pro-
ducció sigui més afí al consum (i viceversa) i 
fomenta la implicació interessada del conjunt 
ciutadà (en els seus papers de productors, 
treballadors, usuaris o consumidors) i la seva 
interconnexió (p.e. les relacions directes entre 
ells). Aquests canvis, per descomptat, haurien 
de sorgir en contextos on les economies lo-
cals siguin el centre de la vida i el treball de 
les persones, encara que no de forma exclu-
siva. La producció a petita escala no sempre 
és possible o convenient. Però allà on si ho 
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és, demostra una major resistència a tot tipus 
de problemes, des dels desastres naturals als 
canvis sobtats de preu o a l’accés de matè-
ries primeres, així com a la invasió al mercat 
de noves tecnologies o nous productes que 
aparten i descataloguen a la resta.

Per això, la indústria moderna intenta reduir 
la grandària de les plantes de producció, frag-
mentant-les pel món en lloc de concentrar to-
tes les activitats en un únic lloc, com solia fer-
se anteriorment. A més, les innovacions com 
els telèfons mòbils i els llums solars, que no 
necessiten una infraestructura pesada, pro-
porcionen connexions electròniques i elec-
tricitat a gairebé mil milions de persones en 
països on les xarxes de telefonia i d’electricitat 
no estan disponibles.

Els contextos urbans també són més resis-

tents i es veuen menys exposats quan es té en 
compte la necessitat de mides més reduïdes.
Com que el creixement de les ciutats no co-
neix límits, la seva gestió funcionaria millor si 
es dividís en petites unitats pensades en una 
dimensió més humana. Un segon element és 
el seu potencial per ser copiades tot i que, per 
descomptat, mantenint les característiques 
específiques de cada lloc.

Aquestes accions es basen en el principi de la 
baixa inversió i poden aplicar-se en qualsevol 
part del planeta, doncs la seva base són les 
matèries autòctones (que inclou també els 
residus reciclats d’aquesta zona) i els recursos 
humans locals. Són els fonaments materials 
d’una ciutadania ecològica global.

Text de: Guido Viale, Economista
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4.4 Què és la justícia intergeneracional 
 i intrageneracional?

El concepte de justícia intergeneracional sor-
geix del concepte, més conegut, de sosteni-
bilitat mediambiental (https://ca.wikipedia.org/

wiki/Informe_Brundtland), encara que deixa d’estar 
focalitzat en el desenvolupament -un principi 
cada vegada més qüestionat- per centrar-se 
en l’equitat. J.M. Alier ha analitzat la distribu-
ció ecològica (http://www.raco.cat/index.php/docu-

mentsanalisi/article/viewfile/41371/52204)  de l’ús dels 
recursos o dels serveis mediambientals, com 
la biodiversitat, i del que això comporta, com 
la contaminació. Pot donar-se una distribució
ecològica en el temps (entre diferents genera-
cions) i en l’espai (entre diferents llocs durant 
un mateix període). Un clar exemple d’aquest 
tipus de distribució és l’energia nuclear: és un 
benefici (mentre no passin accidents) per a 
les generacions actuals que pagaran les ge-
neracions futures en forma de residus radio-
actius. Un aspecte crucial és l’ús del carboni 
assignat o espai de carboni. Durant més d’un 
segle d’industrialització, els països del Nord 
Global han emès tanta quantitat deCO2 a 
l’atmosfera que això ha limitat dràsticament 
l’espai de carboni disponible per a les futures 
generacions, que hauran de conviure amb els 
canvis que ja s’estan donant i que semblen ir-
reversibles. (Llegiu més a les Unitats 6.1 i 6.2). 
Enfocar aquesta qüestió des de l’òptica de la 
justícia també implica reconèixer que algu-
nes parts del món gaudeixen ara de tots els 
beneficis del desenvolupament (seguretat, 

habitatges confortables, energia, un alt ni-
vell de vida i de consum) mentre que la resta 
paga tots els costos, com és el cas dels “punts 
crítics” en el sistema climàtic més amenaçats 
pel canvi climàtic (http://www.climatehotmap.org/

global-warming-locations/), (Llegiu més a la Unitat 
11.2). El concepte de justícia intergeneracio-
nal, per tant, ha de vincular-se al de justícia 
intrageneracional.

La lluita per una major equitat de les càrre-
gues i beneficis distribuïts va ser assumida 
l’any 2011 per un país del Sud Global, Equa-
dor, amb un pla per conservar el parc nacional 
de Yasuni -una reserva mundial de biodiversi-
tat i oxigen- sempre que la comunitat mundi-
al compartís la càrrega dels ingressos perduts 
per no extreure petroli (http://www.alainet.org/ima-

ges/Yasuni,%20cambio%20de%20matriz%20productiva%

Aquesta valenta iniciativa va ressonar a tot 
el món. Malgrat que el president Correa va 
declarar el seu fracàs l’any 2013 (a causa de 
l’incompliment dels Estats que en un primer 
moment van acceptar el projecte), encara se-
gueix sent un suggeridor camí per emprendre 
la genuïna solidaritat internacional perquè els 
costos i els beneficis es reparteixin -realment- 
de forma equitativa, ara i en el futur.

Text de: Irene Fisco, gestora de proyectos
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4.5 Són possibles els nous models 
 de producció?

Altres models productius, com el reciclatge 
i l’”upcycling” (donar una nova oportunitat a 
objectes ja utilitzats), els horts comunitaris, 
l’intercanvi, el donar i el compartir, ja s’utilit-
zen a petita escala (veure Unitats 3.5 i 4.2).

Molts d’aquests models estan inspirats en el 
decreixement, on l’economia es considera 
des d’un nivell més regional que global. Així, 
els sistemes de proveïment externs se substi-
tueixen per sistemes d’autoabastiment locals.

En part, aquestes idees semblen funcionar 
molt bé en comunitats petites. Però, es po-
den aplicar a tot un país o flns i tot a nivell 
mundial? A primera vista, sembla impossible. 
Comportaria un col·lapse de l’actual sistema 
econòmic global amb severes conseqüències 
no només aquí, sinó també per als habitants 
del Sud Global.

A més, la transformació de l’actual model de 
producció cap a un altre inspirat en el decrei-
xement, per exemple, requeriria més col·labo-
ració entre els àmbits polític i econòmic. Les 
empreses haurien de canviar les seves prio-
ritats econòmiques, la qual cosa signiflcaria 
que el seu primer objectiu no seria el beneflci, 
sinó el disseny de productes de llarga durada 
fàcilment reparables.

Les administracions haurien d’aplicar noves 
polítiques socials que requeririen d’un canvi 

en el sistema laboral, en la redistribució de 
la riquesa i la propietat, en la pujada dels im-
postos en el consum de recursos naturals i 
d’altres mesures per promoure l’economia re-
gional i les empreses solidàries.

En deflnitiva, la nostra cultura hauria de can-
viar. La suflciència hauria de ser un dels valors 
crucials en aquest model de producció. Els 
consumidors haurien de pensar en formes 
creatives de substituir els productes industri-
als habituals, per exemple elaborant produc-
tes ells mateixos o en comunitat, o reparant i 
compartint objectes i serveis. La competència 
ha de reemplaçar-se per la cooperació. Però, 
estem preparats? Què necessitem perquè 
les persones recolzin aquestes idees i valors i 
visquin en concordança amb elles? Per evitar 
que es repeteixi la història i caiguem en una 
nova forma de neocolonialisme, és important 
escoltar les veus procedents del Sud Global. 
Quines idees i models ofereixen? Com podem 
trobar nous models de producció entre tots?

En deflnitiva, són possibles altres models de 
producció? La pregunta queda en l’aire. Mai 
ho sabrem, tret que ho intentem. Encara hi 
som a temps. I veient les limitacions ecològi-
ques del nostre planeta, ens queda una altra 
alternativa?

Text de: Judith Corbet, educadora



Àvia grill 

14+ 
Tipus d'activitat: debat sobre un text i un documental 
Tema: privatització de l'aigua, drets humans, injustícia mediambiental, justícia intergeneracional. 
Edat: +14 
Durada: 45-60 minuts 
Temes curriculars: Biologia, estudis socials, economia, geografia. 
Activitat de: HUMANITAS 

Introducció del contingut 
No és cap coincidència que el meravellós mite que va inspirar el curt animat "Abuela grillo" provingui de Bolívia, lloc d'on han 
sortit les veus més intenses en suport als drets de la Mare Natura. Els pobles andins de Bolívia consideren a Pachamama (la Mare 
Terra) com una llar sagrada de la que tots depenem i ara les seves veus s'han unit per recolzar la primera llei sobre els drets de la 
Mare Terra. Aquesta llei reflecteix els drets de la natura, com el de la vida, la regeneració, la biodiversitat, l'aigua, l'aire net, 
l'equilibri i la restauració. Els dibuixos expliquen la història de la lluita del poble bolivià per accedir a l'aigua com un dels més 
importants drets humans i és una gran introducció al debat sobre els drets del nostre únic planeta. 

Text de: HUMANITAS 
Per  saber-ne més: 
Anar a la Unitat 4 

Resum de l’activitat 
L'activitat ajudarà als alumnes a conèixer les protestes contra la privatització de l'aigua a Bolívia, el que es coneix com "la guerra 
de l'aigua" de Cochabamba. 
Mitjançant el debat poden reflexionar sobre la seva visió d'aquest bé comú del que depenem completament. És un dret humà? A 
qui li pertany realment l'aigua? Hi ha drets per a la natura? Poden imaginar què passaria si, de sobte, l'aigua fos un producte 
inassequible al seu país. 

Material per descarregar 
Adjunto 1 - fotos - GRANDMA CRICKET.pdf  

Pas a pas 
Materials 

• fotografies (1 joc per grup) (Adjunt 1) 
• preguntes sobre el documental per a cada parella (Adjunt 2) 
• text repartit a tota la classe (Adjunt 3) 
• documental "Abuela grillo" 
• projector i altaveus 

Preparació: serà necessari encendre el projector i els altaveus i descarregar el documental Abuela Grillo (https://
www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM).

Pas 1. EVOCACIÓ 5-10 min 
Deixa una mica de temps perquè els alumnes reflexionin i després de 2 minuts inicia el debat amb aquestes 
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preguntes:
- Alguna vegada heu pogut canviar alguna cosa tot i que pensàveu que seria impossible? Quin va ser el motiu de l'èxit final? 
- Què us agradaria canviar del vostre entorn o del món? 

Comparteix i pren notes dels desitjos dels alumnes sobre què els agradaria canviar. Si surten algunes històries d'èxit 
destaca els mètodes de com van aconseguir els canvis.
Divideix els alumnes en 4-5 grups. Dóna a cada grup un joc de fotografies. Explica'ls que les imatges descriuen una 
història (Adjunt 1).
Dóna'ls 5 minuts per debatre aquestes qüestions:
- Per què protestava la gent? 
- Quin sentit tenen aquestes concentracions? Poden canviar alguna cosa? 
- Sota quines circumstàncies participaries en la protesta? 
Comparteix el contingut del debat amb tota la classe.
Introdueix el següent pas. Veureu uns dibuixos que expliquen la història del mateix esdeveniment que el de les 
fotografies.

Pas 2: CONSTRUCCIÓ DE SIGNIFICAT 30 min PEL·LÍCULA 
Assegura't que tots els alumnes veuen correctament la projecció. Informa'ls que a continuació veuran uns dibuixos 
animats que duren uns 10 minuts i que es basen en la mateixa història de les fotografies. No necessiten prendre apunts, 
però sí han de seguir atentament la història i tot el que hi passa.
Demana'ls que, sobretot, es fixin en:
En quin punt, i com, hi ha el canvi en la història? 

Després de visionar els dibuixos, els alumnes treballaran per parelles. Reparteix les preguntes (Adjunt 2). Només hauran 
d'escriure les frases que els diferents actors diuen sobre l'aigua. "L'aigua és..." -les qüestions que queden són només per 
al debat-. Dóna'ls 5 minuts perquè ho completin per parelles i després demana a tota la classe que responguin a les 
següents preguntes. En aquest punt no els revelis la informació de la Guerra de l'Aigua de Cochabamba del text.
- -Quines són les vostres primeres impressions? 
- -De què va la història? 
- -Què penseu que representa el personatge principal, l'Àvia Grill? 
- -Quina és la relació de la gent amb l'Àvia Grill? 
- -Què significa l'aigua per als diversos actors (per als veïns del poble, per als empresaris, per a l'Àvia Grill, per a vosaltres...)? 

Al debatre aquestes qüestions pots afegir-hi noves idees, com per exemple:
Què contribueix a canviar les situacions? En quin punt canvia la situació? 

Pots escriure a la pissarra el més destacat de les seves respostes.
Pregunta'ls: S'ha verificat la pel·lícula? Què afegeixen els dibuixos a la història real? Quines preguntes sobre la història tenim ara? 

TEXT 
Explica'ls que ara llegiran un informe de la situació que han vist a les fotografies i als dibuixos. Reparteix a 
cada alumne una còpia del text (Adjunt 3). Dóna'ls entre 5 i 10 minuts per llegir-lo.

Pas 3: REFLEXIÓ - 10 min 
Els alumnes debatran les següents qüestions en grups o per parelles:
- -Què us ha cridat l'atenció del text? 
- -Què va fer la gent per aconseguir els canvis que volien? 
- -Pots trobar una història semblant en el teu context? 
- -Hi ha alguna informació sobre la situació de Bolívia que no haguessis conegut sense veure la pel·lícula? 

En aquest punt ja els pots explicar als alumnes que els dibuixos animats de l'Àvia Grill es van inspirar en el mite d'un 
poble indígena, els aymares del Gran Chaco, entre Paraguai i Bolívia. En els dibuixos, l'Àvia Grill representa la Mare 
Terra, part implicada en aquesta qüestió. També, gràcies a aquest recurs, podem mirar la situació de Bolívia a través 
dels ulls de la Terra com a ésser viu.
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Torna a la llista sobre què contribueix a canviar la situació a la història:
- -Quins d'aquests canvis és intencionals i quin no? 
- -Per què és important aconseguir un canvi sistèmic, és a dir, un canvi de les normes o hàbits? 
Conjuntament elaboreu una llista de tot allò que us hagi inspirat la història: què contribueix a canviar alguna cosa? 
També podeu incloure les experiències dels alumnes amb les seves històries d'èxit, com el canvi d'actitud cap al tema 
(en aquest cas l'aigua), la decisió, la divulgació, la cooperació a diferents nivells amb diversos actors. 

Deixa que els alumnes reflexionin sobre què poden fer per canviar algun dels desitjos recopilats al principi. Poden 
debatre-ho en parelles o escriure-ho individualment. 
Recomanacions per a l'activitat 
Si disposeu de temps suficient pots centrar-te en com es construeixen les històries i la influència de la percepció dels 
aymares sobre el món.

EVOCACIÓ 

Dóna'ls les següents tasques: intenteu reconstruir la història d'una manera que inclogui les causes dels 
esdeveniments i els seus resultats. Una altra tasca és escriure el nom d'un article imaginari que incidiria en la 
història.

Pots aconsellar-los com procedir: primer haurien de dir el que veuen en les imatges i el que hi passa. Poden 
determinar la seva seqüència i després pensar en una resposta sobre per què succeeix. Deixa'ls un màxim de 5 
minuts per a aquesta preparació. Cada grup no hauria de sobrepassar el minut per representar la seva narració. 
Anima a què els grups cooperin entre ells. També pots fer-los preguntes.

Després de 5 minuts deixa que, breument, tots els grups presentin les seves històries. No les valoris. Pots 
preguntar què els ha portat a aquesta idea. Cada grup haurà de presentar clarament la causa de l'esdeveniment a 
la seva història. Pregunta'ls: Per què protesta la gent? Quin sentit tenen aquestes concentracions? Poden canviar 
alguna cosa? Sota quines circumstàncies participaries en la protesta?

Demana'ls que escriguin els titulars de les històries imaginàries a la pissarra.

CONSTRUCCIÓ DE SIGNIFICAT 
No esmentis que els dibuixos animats expliquen la mateixa història que les fotografies. Després de la projecció, 
pregunta'ls: Què tenen en comú aquesta història amb les fotografies? Què afegeixen els dibuixos a la història?

REFLEXIÓ 
Després de llegir el text, pots proposar que comparin la pel·lícula amb el text: 
Quina és la diferència entre la pel·lícula i el text? Quina perspectiva presenten? 

TAULA INFORMATIVA 1 

Privatització dels serveis 
Les polítiques de privatització es van fer per millorar les infraestructures com a resultat de l'augment de les inversions i d'una millora en 
l'accessibilitat a les xarxes que proveeixen aigua. La primera ona de privatitzacions va passar juntament amb el sorgiment de la teoria 
neoliberal a la fi de la dècada de 1980 a França, amb les grans empreses de l'aigua Suez i Veolia, i a Gran Bretanya durant el mandat de 
Margaret Thatcher (1979 - 1990). En altres parts del món, el nombre de privatitzacions va créixer especialment a la dècada de 1990, en 
connexió amb la conclusió de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT en les seves sigles en anglès) de 1994. Aquesta 
tendència va donar pas  a la creació de grans empreses de l'aigua i a un poderós oligopoli compost per un grapat d'aquestes. L'any 2007, 

Es
cr

it

47

SAME World Edu-kit

JU
ST

ÍC
IA

 M
ED

IA
M

BI
EN

TA
L

U
N

IT
AT

S



les cinc principals empreses ja controlaven el 42% del mercat de serveis de l'aigua. Entre les empreses més grans (segons el nombre de 
clients als quals proveeixen) trobem Suez (França), Veolia Environment (originalment Vivendi, França), Bouygues I Saur Group (França), 
Grup Agbar (Espanya), RWE (Alemanya) i United Utilities I Bechtel (Estats Units). 

Maleïdes esperances 
Segons el Banc Mundial, el sector privat no cobreix les inversions esperades en el sector de l'aigua, especialment als països en 
desenvolupament. El problema subjacent de la privatització dels serveis de l'aigua és la tensió entre els interessos lucratius de les 
empreses i les necessitats socials. Els serveis distribuïts a través de la xarxa de subministrament d'aigua té, lògicament, la naturalesa d'un 
monopoli sense competició, la qual cosa asseguraria una regulació eficient en interès del consumidor. Les empreses expandeixen la seva 
xarxa de subministrament principalment a les zones de classe mitjana i alta perquè així s'asseguren un retorn econòmic alt. La 
construcció de les connexions d'aigua als barris més pobres sempre procedeixen de fons públics. Com que el principal interès de les 
corporacions és obtenir quants més beneficis millor (doncs aquest n'és el seu principi fonamental) l'accés equitatiu a l'aigua de bona 
qualitat i la sostenibilitat a llarg termini no són prioritats. Per tant, és necessari implementar mesures per regular el sector sense una visió 
mercantilista, assegurant que les empreses compleixen amb els requeriments en termes de quantitat i qualitat, i amb un accés equitatiu; 
en altres paraules: protegir els interessos dels usuaris. Això significa, entre d'altres coses, recolzar als pobres, ampliar les infraestructures 
a les zones marginals i un altre tipus de mesures socials. 

Bons exemples 
Les factures no haurien de ser un obstacle per accedir a l'aigua. La població de Cochabamba va rebutjar pagar l'aigua quan la quantitat 
va esdevenir insuportable. Quan els mitjans de finançament i el preu de l'aigua són raonables, la població està disposada a pagar 
factures més altes, com es va demostrar a Porto Alegre, Brasil. Allà els ciutadans van aprovar que l’empresa incrementés el 18% del preu 
de l'aigua amb l'objectiu de construir una nova planta de tractament, amb l'especificació que el benefici generat es reinvertiria en la 
millora dels serveis i no desapareixeria com a benefici per als inversors estrangers. Una altra condició va ser que l'increment del preu 
seria just perquè diferenciaria les factures segons el nivell d'ingressos. Avui la mitjana de l'augment de preu de l'l'aigua a Porto Alegre és 
la més baixa del país. 

Percepció de l'aigua 
La privatització també comporta un canvi en la percepció de l'aigua. ¿És l'aigua només un producte, o és un dret humà bàsic i un bé 
públic? El canvi gradual en la concepció de l'aigua pot veure's reflectit en la manera en què la legislació mexicana es refereix a l'aigua 
durant el procés de liberalització. Abans de 1972, la legislació considerava l'aigua un bé públic. Els principis de no exclusivitat (ningú pot 
quedar exclòs del seu consum) i de no competència (el consum d'una persona no impedeix el consumeix dels altres) s'apliquen a un bé 
públic. Aquest tipus de béns no poden negar-se a ningú depenent del que aquesta persona pugui pagar. Però a partir de 1972, l'aigua es 
va convertir en un bé públic que podia ser manipulat si el benestar nacional ho requeria. El 1992, l'any en què Mèxic va signar l'Acord 
sobre Lliure Comerç a Amèrica del Nord (NAFTA en les seves sigles en anglès), l'aigua es va convertir en un bé econòmic perquè els 
operadors poguessin tractar-lo com a tal. Aquestes deliberacions són completament incomprensibles per a les poblacions indígenes, 
que consideren l'aigua i el planeta com un ésser viu. 

Fonts: 
Human Development Report 2006. Beyond Scarcity: Power, poverty and the global water crisis. Nova York: UNDP. Pinsent Masons (2007): Pinsent Masons 
Water Yearbook 2007 - 2008. The essential guide to the water industry from leading infrastructure law firm Pinsent Masons. Londres: Pinsent Masons. 

TAULA INFORMATIVA 2 

Pel·lícula Abuela Grillo 
"Abuela Grillo" reflecteix les protestes de Bolívia del 2000, conegudes com "La Guerra de l'Aigua" en contra de la privatització dels 
recursos i de l'augment en el preu de l'aigua. La gent va començar a rebel·lar-se i finalment van aconseguir el canvi. 
Aquest curt d'animació es va realitzar l'any 2009 com a resultat d’una cooperació internacional entre 8 realitzadors bolivians i , 
coordinadora francesa i professora. L'equip sencer va viatjar a Viborg (Dinamarca) per participar en un taller sobre la realització de 
dibuixos animats. Músics bolivians van compondre la banda sonora i la cantant boliviana Luzmila Carpio va posar la veu de l'Àvia Grill. 
El projecte era contribuir al desenvolupament del sector de l'animació a Bolívia. El guió s'inspira en la mitologia aymara, les històries 
d'aquesta població indígena de la regió del Gran Chaco entre Paraguai i Bolívia. En el curt, l'Àvia Grill representa la Mare Terra. 
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El curt es pot veure aquí (http://www.youtube.com/watch?v=axz4xpub_bm). 
Altres fonts: 
Democracy Center: Investigaciones Sobre Bolivia: Agua (http://democracyctr.org/investigaciones-sobre-bolivia-agua/) 
Representing nations through art and design (http://creativeroots.org/) 

Fotografies de la Guerra de l'aigua a Cochabamba (http://arenaria.home.xs4all.nl/water/cochabamba%20pictures.html) 

PREGUNTES 
Quines són les teves primeres impressions? 
De què tracta la història? Com la interpretes? 

En la teva opinió, què representa el principal personatge, l'Àvia Grill? Quina és la relació de la gent amb l'Àvia Grill? 
Qui són els que capturen a l'Àvia Grill? 

En quin punt i com succeeix el canvi en la història? Qui l'influencia? 
 

Adjunt 3 
 
"Cap de nosaltres creia que podríem guanyar", recorda Marcela Olivera, una participant en les protestes de 
Cochabamba. La "Guerra de l'aigua" a la tercera ciutat més gran de Bolívia es va convertir en un dels símbols de la lluita 
contra la privatització dels serveis.
El Banc Mundial va proporcionar a l'endeutada Bolívia diversos préstecs amb la condició, precisament, de privatitzar el 
subministrament d'aigua a la ciutat. El govern local va signar un acord amb una subsidiària de la gran empresa nord- 
americana Bechtel el setembre de 1999. L'acord assegurava que el benefici anual de l'empresa seria del 16% durant un 
període de 40 anys. L'esborrany, preparat al mateix temps, assegurava que guanyaria el control de centenars de 
sistemes de regadiu i pous comunitaris a les zones rurals. El preu de l'aigua pujaria immediatament el 200%. Els 
treballadors amb un salari mínim d'uns 60 dòlars mensuals haurien de pagar 15 dòlars per l'aigua de l’aixeta.
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En resposta a l'increment del preu i als plans per apropiar-se dels 
sistemes de regadiu, es va formar un grup anomenat Coordinadora 
format per pagesos, sindicalistes, economistes, ecologistes i altres 
opositors a la privatització de l'aigua a la ciutat i el seu entorn. 

"Al febrer del 2000 comencem a mobilitzar-nos. Ho anomenem "la 
conquesta de la plaça". Un factor decisiu era l'aigua i la importància que 
té per a tothom, tant per a la gent de la ciutat com per la del camp. Tots 
volíem el mateix. El govern volia evitar aquesta assemblea i la policia va 
envoltar la ciutat diversos dies abans de la protesta. Un dia, milers de 
persones van intentar ocupar físicament la plaça. Els policies van pegar 
a nens i dones i no van dubtar a llançar gasos lacrimògens i boles de 
goma per dissoldre als manifestants.

L'endemà ens va sorprendre que la gent hi tornés una altra vegada. En 
aquesta manifestació, van detenir a 200 persones i van resultar ferits 70 
manifestants i 51 policies. Després de diversos dies, el govern va 
anunciar que havia arribat a un acord amb Bechtel perquè abaixés els 
preus.

Segons Marcela Olivera, la clau de l'èxit del moviment de protesta va ser 
la unió de pagesos, sindicats i del sector acadèmic que va analitzar el 
contracte del govern amb la subsidiària de Bechtel. Les protestes no 
només volien la baixada de preus, sinó la completa anul·lació del 
contracte. La Coordinadora també demanava l'anul·lació de l'acta 

utilitzada pel govern perquè Bechtel tingués el control sobre els pous i els sistemes de regadiu. A l'abril del 2000, la 
Coordinadora va anunciar una altra vaga i el bloqueig de les carreteres que porten a la ciutat. La tensió va augmentar 
gradualment fins esdevenir un conflicte violent entre els manifestants i els membres de la policia i de l'exèrcit. Moltes 
persones van resultar ferides i un noi de 17 anys, Victor Hugo Daza, va ser assassinat. Després de diversos dies de 
violència i pressió de la premsa internacional, els representants de Bechtel van abandonar el país i el govern bolivià va 
declarar nul el contracte. Ara la gestió pública s'encarrega del subministrament de l'aigua a la ciutat.

La història de Cochabamba, però, no s'acaba aquí. Al novembre del 2001, Bechtel va iniciar una disputa legal on 
demanava a Bolívia que pagués 25 milions de dòlars per les despeses i la pèrdua de beneficis. El judici, amb la 
implicació del Banc Mundial, es va celebrar a porta tancada. Més de 300 organitzacions de tot el món van demanar que 
el cas fos accessible al públic. El cas de Bolívia vs. Bechtel va tornar a despertar l'atenció internacional.
Finalment, el 2006 Bechtel va acordar tancar el cas sense obtenir la compensació que demanava.
"La lliçó de la Guerra de l'aigua és que res és definitiu, i sempre podem canviar les coses. Vam canviar un sistema 
privatitzat i vam tornar a tenir el control del subministrament de l'aigua en mans públiques. Una cosa que mai hauríem 
imaginat que podria passar", declara Marcela Olivera a l'entrevista.

Entrevista amb Marcela Olivera (http://www.democracynow.org/2010/4/19/the_cochabamba_water_wars_marcella_ desè 
aniversari dels fets de Cochabamba per Democracy Now TV, 19 d'abril de

2010.

El cas de Cochabamba és analitzat per J. Shultz en el seu article "Bolivia's War Over Water (http://
democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia- investigations-%20the-water-revolt/bolivias-war-over-water/
bolivias-war-over- water-2/)". 

Enfocament pedagògic 

Els alumnes desenvolupen el pensament crític i expliquen els factors que provoquen i influencien les 
situacions en els quals es donen els canvis sistèmics.
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També formulen diferents aproximacions als recursos naturals. Aquestes formulacions es basen en 
l'exemple del moviment en contra de la privatització a Bolívia. Els alumnes busquen factors importants 
per aconseguir canvis polítics.
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Governar una ciutat 

14+ 
Tipus  d'activitat:  exercici Tema: Drets socials, ciutadania Durada: 120 min. 
Edat: +14 
Temes curriculars: compromís social, ciutadania, justícia mediambiental, drets humans 
Activitat de: BGRF 

Introducció del contingut 
L'actual cicle del model econòmic global ens obliga a buscar alternatives amb l'objectiu de repensar la nostra societat i, 
sobretot, la nostra activitat econòmica d'una forma que sigui menys nociva per al medi ambient. Es fa difícil imaginar 
alternatives per la quantitat d'obstacles que sorgeixen. 

La justícia social i mediambiental estan més a prop que mai. La qüestió es basa en el contracte informal entre les societats i 
la natura. La creació de nous models més sostenibles implica la concepció de noves alternatives a la societat moderna. 

L'estil de vida més important, que permet frenar les principals amenaces del nostre planeta, és restaurar les nostres fonts 
renovables d'energia (solar, eòlica, biomassa, geotèrmica i la hidroelèctrica). Les ciutats deflneixen noves estratègies per 
millorar el medi ambient i les àrees de l'entorn. 

L'equilibri entre la zona urbana i la proximitat amb la natura és el mecanisme clau per al nostre model de vida actual. 

Text de: HUMANITAS, Rene Suša; APS, Fernando Alves; CIES Onlus, Guido Viale; arche noVa e.V., Judith Corbet; 
Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 4 

Resum de l’activitat 

El govern municipal és un procés de comprensió mútua i aplicació de polítiques i serveis per als ciutadans. En general, queda 
emmarcada segons la política global per al desenvolupament de la societat. En el plànol teòric hauria de dependre de les 
necessitats dels ciutadans i hauria de ser flexible i adaptable. 
Al mateix temps, ha d'adequar-se als dictàmens econòmics i ser coherent amb els possibles riscos ecològics. Malgrat això, per 
a un govern municipal suposa un gran repte equilibrar el ritme de la natura i de la societat al mateix temps. 
Per això es convida als joves a participar en l'activitat i d'aquesta manera estimular la seva capacitat d'esdevenir creadors en el 
procés pràctic de trobar solucions tenint en compte aquesta responsabilitat. 
Se'ls provocarà perquè es posin en el lloc dels governants municipals i s'enfrontin als seus problemes. 

Pas a pas 

Materials:  
cartolines aquarel·les llapis pinzellis 

Pas 1. Es divideixen els participants en dos grups i se'ls convida a escollir una d'aquestes opcions: 

Descriure la seva ciutat o 
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Descriure la ciutat del futur / o 

dels seus somnis 

En tots dos casos, han de crear la descripció d'una comunitat social, un perfll de la ciutat, deflnint el nombre de la població, 
edats, nivell educatiu, barreja ètnica, migrants i diferents estatus (religiós, minories, discapacitats, ocupació, etcètera). També 
han d'especiflcar l'entorn ecològic, arquitectònic i industrial. En deflnitiva, se'ls convida a què componguin una ciutat, real o 
imaginària. 

La descripció del perfll de la ciutat pot fer-se com una llista amb paraules clau. (Temps aproximat: 30 min.) 

Pas 2. Quan ja estigui preparada la deflnició, els alumnes poden projectar i dibuixar un mapa de la ciutat, situant 

geogràflcament les principals institucions, punts clau i llocs populars per a la vida social i cultural, barris, hospitals, zona 

industrial, parcs... 

Amb aquest exercici deflniran la seva idea de ciutat, tenint en compte si existeix un equilibri entre, per exemple: 

-La indústria i la natura. 
-La mitjana d'edat de la població i la quantitat d'escoles i guarderies. 
-El perfll social de la població i els punts clau per a la vida social i cultural. 
-La situació de les àrees verdes de la ciutat. 
-L'accessibilitat  arquitectònica per a les persones amb  discapacitats. 
-Les polítiques ecològiques i "verdes" (renovables, reciclatge, reducció de residus) i la seva implementació, per exemple amb parcs solars 
als voltants de la ciutat, etcètera. 

Si cal els alumnes poden corregir el perfll de la ciutat del Pas 1 sense modiflcar la seva idea bàsica (aprox. 30 min.). 

Pas 3. Quan estigui llest, els grups intercanvien els seus mapes i la llista amb les descripcions. 
Han d'avaluar el treball dels seus companys segons els criteris proposats: equilibri de l'entorn econòmic, social, ecològic i 
arquitectònic i els seus efectes en els ciutadans. Són positius o negatius? 
Diverses qüestions poden ajudar-los a analitzar els mapes: 
-La indústria local perjudica la vida de les persones o respon als índexs econòmics, sanitaris, socials i ecològics? 
-Estan totes les institucions situades en llocs disponibles/propers als seus usuaris? 
-Hi ha una disposició lògica de les institucions? Per exemple, si la ciutat té una gran quantitat d'immigrants, si els ediflcis de les 
institucions rellevants es troben en llocs destacats, si hi ha espais importants per realitzar activitats culturals, etcètera. 
O, per exemple, si hi ha una gran quantitat de població per sota dels 18 anys, 
¿existeixen suflcients guarderies i escoles? Les institucions culturals de l'entorn, ¿proporcionen serveis per a aquest sector? 
O, si hi ha una gran quantitat de fàbriques a prop de la ciutat, quin és l'entorn local?¿Existeixen molts riscos per als ciutadans? 
¿Existeixen suflcients espais verds per tenir una actitud positiva sobre la fauna urbana? (aprox. 30 min.) 

Pas 4. Quan estigui llest, cada grup presenta el projecte que ha valorat, resumint els pros i els contres i, si cal, oferint  

propostes. 
El debat i les presentacions se centren en la necessitat de les decisions flexibles que ajudin als ciutadans a viure millor (aprox. 30 
min). 

Referències: 
"Mission possible – a guidebook for enhancing the access to social rights of young people from disadvantaged neighbourhoods 
through human rights education, BGRF, Sofla 2011 

http://learningtogive.org/ (http://learningtogive.org/) - recursos educativos sobre el compromiso 
cívico. 
http://learningtogive.org/lessons/unit335/lesson1.html (http://learningtogive.org/lessons/unit335/
lesson1.html) 
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Enfocament pedagògic 
Motivar als alumnes perquè entenguin el concepte de ciutadania en el context de l'equilibri social, econòmic i ecològic. 
Introduir aquest mecanisme en la pràctica. 
Realitzar vincles lògics entre els mecanismes socials, econòmics i ecològics i pensar de forma flexible quan l'entorn requereix un 
canvi dinàmic. 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Invasors del món natural 

14+ 
Tipus  d'activitat:  ciència,  matemàtiques,  creativitat. Tema: Biodiversitat, invasió biològica, espècies invasores Edat: +14 
Durada: activitat a llarg termini, 1 mes 
Temes curriculars: Geografia, biologia, ciutadania 
Activitat de: Silvia Szaboova, SCCD 

Introducció del contingut 

El canvi climàtic, en sinergia amb la globalització, provoca la introducció d'espècies foranes (exòtiques) de forma 
accidental o bé deliberada. Amb tendència a expandir-se i un impacte negatiu a la biodiversitat i a l’economia, 
estan connectades amb les invasions biològiques. S'han documentat més d'11.000 espècies que envaeixen 
Europa. Les estimacions científiques indiquen que el seu cost econòmic anual és d'almenys 12.000 milions 
d'euros, però el seu impacte ecològic general en els ecosistemes natius és  incalculable. 
Les espècies invasores són espècies foranes que apareixen en un territori i que, de forma descontrolada, 
s'expandeixen i desplacen les espècies autòctones amb una funció similar a la natura. En alguns casos, les 
espècies invasores s'expandeixen de forma tan descontrolada que alteren els ecosistemes, amb la conseqüent 
extinció o expulsió d'una espècie autòctona. Aquesta infiltració de noves espècies resulta molt problemàtica en 
relació al canvi climàtic i el seu impacte en les modificacions de la biodiversitat. Les característiques més 
importants d'aquestes espècies foranes són: una alta capacitat competitiva; l'habilitat de sobreviure a períodes 
adversos (sequeres, inundacions); la capacitat de viure bé en diferents tipus d'hàbitats i no només en el seu; 
bones característiques reproductives; mecanismes efectius de difusió; absència o escassetat d'enemics naturals 
(depredadors, paràsits, malalties). 

Text de: SCCD 

Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 7  
Anar a la Unitat 8 

Resum de l'activitat 

Aquesta activitat parla de les plantes invasores i el seu impacte en el medi ambient i en la vida de les persones. En un terreny 
d'una zona triada, els alumnes rastrejaran les espècies introduïdes i debatran qüestions com "per què" i "què" passa quan 
aquestes espècies "viatgen" de clima en clima. Amb l'ajuda del docent intentaran trobar solucions sobre què poden fer per 
protegir la biodiversitat a la seva localitat i què poden fer per prevenir l'expansió de plantes invasives. Per realitzar-ho, els alumnes 
disposen d'unes fulles d'exercicis i el professor d'una sèrie de frases. És una activitat a llarg termini on el docent i els alumnes 
cooperaran amb l'ajuntament i els ciutadans mitjançant una campanya i la posada en pràctica de les solucions suggerides. 

Material per descarregar 
Worksheet_1_True or false_invasive plants_SCCD_eng  
Worksheet_2_Can you guess who am I_SCCD_eng  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Pas a pas 

Aquesta activitat es divideix en quatre parts: 1) la part de rastreig; 2) el suggeriment de solucions; 3) la campanya; 
4) la part educativa amb els fulls d'exercicis. És una activitat a llarg termini que inclou no només ciència, sinó la 
negociació amb l'ajuntament i el suggeriment de solucions detallades per resoldre els problemes a nivell local. 

1a part:  

Els alumnes hauran de consultar una web d'espècies nacionals i veure la llista d'espècies invasores al seu país. El 
professor divideix la classe en grups de 4-5 persones i proporciona a cada grup un mapa de la localitat on estan que 
inclogui les zones de l'extraradi del poble o ciutat. Els alumnes assenyalaran les plantes que es troben a la llista 
nacional i les posaran a la seva llista amb el nom de la planta i la ubicació on es troba. També marcaran les localitats 
amb plantes invasores en el mapa. 

2a part:  

El professor concertarà una visita amb les autoritats municipals (alcalde i regidors). L'objectiu de la visita serà suggerir-
los solucions per eliminar les plantes invasores del poble o barri, o de zones de l'extraradi. La solució oferirà un mètode 
per eliminar aquestes plantes. Els alumnes / centre educatiu s'oferiran per contribuir a dur a terme les accions sobre el 
terreny afectat. 

3a part:  

El següent pas en aquesta cooperació amb l'ajuntament serà preparar un mural informatiu sobre les plantes invasores, 
el seu impacte en la biodiversitat en camps i jardins, així com els riscos per a les persones, a més d'apuntar els 
mètodes per a la seva eliminació. Sota el lideratge del professor, els alumnes prepararan una campanya "porta a porta" 
per informar als veïns sobre les espècies perilloses. 

4a part: 
Pas 1. El professor prepara per als alumnes el Full d'exercicis nº 1: "Veritat o mentida" i els llegeix frase per frase. Si 
l'afirmació és certa, els alumnes s'aixequen. Si és falsa, romanen asseguts. Si s'equivoquen, el professor preguntarà 
a altres alumnes la resposta correcta. Si no la saben, se'ls explica la resposta correcta. 

Pas 2. El professor prepara per als alumnes el Full d'exercicis nº 2: "Endevines qui sóc?" Per fer-ho dividirà la classe 
en grups de 3-4 alumnes i repartirà a cada grup un joc de fitxes del Full d'exercicis nº 2. La funció dels alumnes és 
assignar a cada imatge el seu text corresponent. 

Pas 3. Ara el professor és un facilitador i els alumnes han de trobar una pàgina web nacional que mostri una llista 
dels animals invasors del país. La seva tasca és comprovar la informació i després triar almenys cinc d'aquests 
animals i preparar un full d'exercicis semblant al del nº 2 per a les plantes. 

Pas 4. El professor explica als alumnes les espècies exòtiques que poden sobreviure a una temperatura molt alta o 
molt baixa. Preguntes per als alumnes: Podeu trobar com a mínim una espècie exòtica que sobrevisqui a causa de 
les altes temperatures a la nostra localitat, regió i país? 
El professor moderarà el debat amb les següents preguntes: 
-Quines espècies poden tenir un impacte en l'economia i la salut humana? 
-Quines són les implicacions econòmiques i mediambientals de la seva presència? 

NOBANIS (the Northern European and Baltic Network on Invasive Alien Species) (http://
www.nobanis.org/). 
http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php?id=foto (http://www.sopsr.sk/publikacie/
invazne/index.php?id=foto) 
http://www.forestportal.sk (http://www.forestportal.sk/sitepages/lesne_hospodarstvo/los/
invazne_druhy/abc/a 
http://www.e-ucebnice.sk/e- ucebnice/biologia6naWelp/chrnen_a_invzne_rastliny.html (http://
www.e- ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/chrnen_a_invzne_rastliny.html) 
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Enfocament pedagògic 

En aquesta activitat els alumnes aprofundiran en el tema de les espècies invasores. El rol del 
professor és ser facilitador i moderador. Els alumnes tenen la possibilitat de ser científics reals, 
buscar dades a internet, elaborar un mapa del terreny i trobar motius i solucions per al problema. 
Durant aquesta activitat a llarg termini treballaran i tractaran amb les autoritats municipals, la qual 
cosa els permetrà veure en profunditat l'aspecte professional d'aquest tipus de treball i aprendran de 
la vida real. 
També és important l'aspecte de la comunitat/ciutadania durant la realització de la campanya. 
Milloraran les seves eines comunicatives i d'argumentació, prepararan pamflets informatius, 
etcètera. 
És important tant per al docent com per als alumnes que el treball sigui positiu i que les solucions 
suggerides puguin dur-se a terme en col·laboració amb l'ajuntament. 
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Total d'aigua 

14+ 
Tipus d'activitat: taller de matemàtiques Tema: impacte de la producció 
Edat: +14 
Durada:  45 minuts 
Temes curriculars: Matemàtiques, ciències socials, geografia. ACTIVITAT  de: HUMANITAS 

Introducció del contingut 
Probablement has sentit a parlar sobre la petjada de carboni que pot provocar qualsevol acció en el medi ambient. Però saps el 
que és la petjada d'aigua? El terme i la idea que hi ha darrere van ser desenvolupats per l'investigador Arjen Hoekstra, i pot 
resultar una eina de gran ajuda per calcular quanta aigua una persona, una empresa, un negoci o fins i tot països sencers utilitzen 
en les seves accions, en els productes que utilitzen, la indústria que necessiten, etc. És especialment sorprenent quan veiem la 
quantitat d'aigua que s'"amaga" en els productes que emprem en el dia a dia, és a dir, la que es gasta per a la producció de 
determinades coses. Estem connectats amb la resta del món mitjançant l'aigua i el que mengem, comprem i vestim afecta a altres 
persones i els seus entorns, el seu accés a l'aigua i la seva salut. 

Text de: HUMANITAS 

Per aprofundir en aquesta qüestió: 
Anar a Unitat 3 

Resum de l'activitat 
Els alumnes aprenen a calcular la quantitat total d'aigua que s'utilitza en el procés de producció d'un producte en particular. 
L'objectiu del debat que acompanya l'activitat és sensibilitzar als alumnes sobre el poder que tenen com a consumidors. Els 
productes que trien i compren afecten a altres persones i al medi ambient d'altres parts del món. 

Pas a pas 
Materials: 

Una hoja grande de papel para escribir la lluvia de ideas. 
Fichas recortadas con los diferentes productos (un juego por grupo) (Adjunto 1). 
-Un full gran de paper per escriure la pluja d'idees. 
-Fitxes retallades amb els diferents productes (un joc per grup) (Adjunt 1). 
-Descripció dels productes amb les tasques matemàtiques (1-3 per grup depenent del temps i de les habilitats matemàtiques 
dels alumnes. Escull aquelles més apropiades per als teus alumnes i cultura). (Adjunt 2). 

Nota: Recomanem complementar aquest exercici amb L'ÀVIA GRILL  

Pas 1. EVOCACIÓ. 15 min 
Explica als alumnes que avui els parlaràs sobre l'aigua i com la utilitzem. Explica'ls que primer començaràs per reunir totes les 
idees de la classe sobre aquest tema. Penja un full gran a la pissarra i demana a un o dos alumnes que escriguin tot el que van 
sentint de la resta de la classe. Pregunta'ls: "Per a què necessitem l'aigua?" Escriviu totes les idees que sorgeixin en els primers dos 
o tres minuts. Després, interromp la pluja d'idees i pregunta: "Què passaria si us preguntés per a què NO necessitem l'aigua?" 
Deixa que els alumnes responguin durant una estona, i no comentis les seves idees, sinó que anima'ls perquè expressin quantes 
més opinions millor. En aquesta activitat, cap idea està malament. No passeu més de 5 minuts en total. 
Per preparar als estudiants en la següent activitat, pregunta'ls: "Quina creieu que és la relació entre l'aigua i els productes que 
utilitzem? 
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Després d'escoltar algunes idees, divideix-los en grups reduïts. Explica'ls que cada grup tindrà una sèrie de fitxes amb diferents 
productes. Tots ells necessiten l'aigua per a la seva producció. La seva funció serà la de col·locar  les fitxes ordenades segons la 
quantitat d'aigua que creguin que es necessita per elaborar-los. Els productes amb més ús d'aigua es col·locaran en un extrem i 
els de menys en l'altre extrem. Per fer-ho hauran de tenir en compte totes les fases de producció i tot el que hi participa. Tenen 3 
minuts per completar l'activitat. 
Després, reparteix les fitxes amb els productes (Adjunt 1) i demana als grups que comencin a treballar. (5 min.) 
Debat a classe: Després d'alguns minuts, demana'ls que parin i que responguin ràpidament a les següents preguntes. (Encara no 
els diguis les respostes correctes.) 
-Quins productes de les fitxes creieu que necessiten més aigua per poder-los produir? Per què? I quin creieu que és el que 
necessita menys quantitat? 
-Quants litres d'aigua creieu que s'utilitzen en alguns d'aquests productes? 
No dediqueu molt de temps a parlar sobre els productes, perquè més endavant ja veuran els resultats. Explica'ls-hi que ara 
aprendran més sobre aquest tema i així trobaran les respostes correctes. (5 min.) 

Pas 2. CONSTRUCCIÓ DEL SIGNIFICAT 20 min. 
Ara explica'ls que cada grup tindrà una descripció d'un dels productes que han vist i que a més conté un exercici matemàtic.  

Necessitaran llegir la informació sobre el producte i després calcular quanta quantitat d'aigua es necessita per elaborar-lo (Adjunt 
2). Distribueix les tasques perquè cada grup treballi amb només un. Si disposes de suficient temps o si algun grup és més ràpid 
que un altre, pots donar-los més d'una tasca perquè la llegeixin i la resolguin. (7 min) Mentre que els grups treballen, dibuixa una 
línia llarga a la pissarra com aquesta: 

0 litros—————————————————————————————————————————————16 000 litros 

Quan tots acabin, demana'ls que escriguin els seus productes a la posició de la línia de la pissarra. D'aquesta forma comprovaran 
si han fet els càlculs correctament i, al mateix temps, tota la classe veurà l'ordre dels productes segons la despesa d'aigua. (3  min.) 

Claus de l'exercici matemàtic de l'Adjunt 2: 

Centreu-vos en la línia de la pissarra. Per saber més de cada producte, demana- li al grup que comparteixi més informació sobre 
els productes que han treballat (p.e. el país on es produeix, la quantitat d'aigua en les diferents fases de producció, els possibles 
problemes vinculats al procés de producció i qualsevol altra informació extra que trobin interessant). Arribats a aquest punt, has 
d'afegir a la línia la resta de productes que han quedat de l'activitat prèvia. (10 min.) 
Les fitxes també inclouen una fotografia del producte i un mapa que mostra on té lloc part de la seva producció. Això ajudarà a 
què els alumnes vegin la interconnexió global, doncs alguns productes són produïts i consumits en zones diferents del món. 

Pas 3. REFLEXIÓ. 10 min. 
Demana als alumnes que expliquin què significa el "total d'aigua". Després de l'activitat prèvia, haurien de ser capaços de 
respondre a aquesta pregunta: "Per a què NO necessitem aigua?". Pregunta'ls si canviarien algunes de les seves respostes. (2 min.) 

producto agua total (en litros)

arroz 2300 / 0.67 = 3432 litros = aprox. 3400 litros

azúcar 175 / 0.11 = 1590 litros

té 2400 / 0.26 x 0.003 = 27.69 litros = aprox. 30 litros

ternera (3060 + 24 + 7) / 200 x 1000 = 15455 litros = aprox. 

15500 litros

papel 6000 / 10 / 300 x 0.005 x 1000 = 10 litros

algodón (3600 / 0.35 / 0.9 + 30 + 140 + 190) x 0.25 = 2 947 

litros = aprox. 2900 litros
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Continua amb aquestes qüestions: 
-Ara tenim el coneixement bàsic i alguna informació particular sobre la quantitat d'aigua total d'alguns productes. Per a què pot 
servir-nos aquesta informació? 
-¿Hi ha alguna cosa que, com a consumidors dels productes, puguem fer per disminuir els problemes descrits en algunes de les 
històries d'aquests productes? I, si és així, quina? 
L'objectiu d'aquest debat és sensibilitzar als alumnes sobre el poder que tenen com a consumidors. Els productes que escullen i 
compren afecten a persones i entorns d'altres zones del món. 

Recomanacions 
Com a deures o com a extensió de l'activitat els alumnes poden escriure una resposta curta a la pregunta: Com estic connectat a la 
resta del món a través de l'aigua? 

RESPOSTES 

Taula de productes 

Font: Hoekstra, Chapagain 2008: 15, 119; Water footprint (http://edu- kit.sameworld.eu/www.waterfootpring.org) 

Text – el total de l'aigua (aigua en productes) 
El total d'aigua és la quantitat d'aigua utilitzada per produir una unitat d'un producte específic i s'introdueix en les unitats de 
volum per a la unitat d'un producte (p.e. 1000 litres per 1 peça o kg). La quantitat d'aigua per a la producció depèn de la zona on 
es produeix i les condicions climàtiques. Per exemple, si comparem la producció de cotó, la quantitat total d'aigua per a una tona 
a Xina és de 2.018 m3, mentre que a la Índia és de 8.662 m3. L'aigua total d'un producte és el volum real d'aigua utilitzada per 
produir-lo mesurat en el seu lloc de fabricació. 
Per calcular el total d'aigua de les collites, s'inclou l'aigua necessària per regar juntament amb la necessària per produir 
fertilitzants, pesticides i altres processos. 
Els productes amb components animals tenen un major contingut en aigua que els vegetals, perquè també s'inclou l'aigua 
necessària per a la seva alimentació. 
El total d'aigua més elevat el trobem en els productes industrials i el càlcul és el més complex. Per a més informació, que inclou 
mètodes de càlcul, aneu a la   pàgina web Water footprint (http://www.waterfootprint.org/). 

Font: Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2008): Globalization of Water. Sharing the Planet‘s Freshwater Resources, Blackwell Publishing. 

producto agua total (en litros) producto agua total (en litros)

agua embotellada (1l) 9 azúcar (1kg) 1590

una hoja A4 de papel 10 una camiseta de algodón 2900

una patata 25 arroz (1kg) 3400

una taza de té (250 ml) 30 un par de zapatos de piel 8000

un huevo 135 unos tejanos 11800

un vaso de leche (200 ml) 200 ternera (1kg) 15500
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Adjunt 1 

Adjunt 2 

ARRÒS 

L'arròs és el segon cereal del món. Avui dia, es conrea a tots els 
continents excepte l'Antàrtida, encara que el seu major productor és 
l'Àsia amb el 90% de producció i consum mundial. Els països que més 
arròs produeixen són: la Índia, Xina, Indonèsia, Tailàndia, Bangladesh i 
Vietnam. 

La majoria de l'arròs es consumeix al mateix país on es produeix. Els 
seus exportadors tradicionals són Tailàndia, Vietnam, Índia i Pakistan. 
Aquest cereal també es conrea a Europa. De fet, dos terços de l'arròs 
consumit a la Unió Europea es conrea dins de les seves fronteres, sent 
Espanya i Itàlia els majors exportadors. La majoria de les importacions a 
la UE procedeixen de Tailàndia, Índia i Pakistan. 

Pràcticament la majoria de la producció mundial es fa en petites 
granges i es planta de forma manual. Desgraciadament, els petits 
pagesos han de vendre la seva producció a preus molt baixos, la qual 
cosa genera problemes. 
En les tendes comprem el que es diu arròs esclofollat en forma d'arròs 
blanc o trencat. L'arròs amb esclofolla (tal com es recol·lecta de 
l'arrossar) consumeix 2300 litres d'aigua per kg. Un quilo d'arròs amb 
esclofoll produeix, de mitjana, 0,67 kg d'arròs blanc. 

Quanta aigua necessitem per tenir 1kg d'arròs sense esclofolla? 
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SUCRE 
El sucre pot obtenir-se de diferents plantes, com la canya o la 
remolatxa. No obstant això, aproximadament el 70% del sucre 
mundial prové de la canya de sucre, que principalment es conrea a 
les zones tropicals. No hi ha cap diferència entre el sucre procedent 
de la canya o de la remolatxa, i tots dos es diuen "sucre blanc" (o 
refinat). Però el de canya també pot processar-se en sucre morè 
(anomenat també sucre integral). Aquí parlarem del sucre de canya. 
Els principals productors són el Brasil i la Índia. Brasil és també el 
principal exportador mundial, seguit de la Unió Europea (on creix el 
sucre de remolatxa) i Austràlia. 

El treball en les plantacions de canya de sucre és dur i també pot 
ser perillós. Els treballadors utilitzen grans matxets o de vegades 
també químics perillosos. Sovint els sous en aquest sector no 
arriben a cobrir les necessitats bàsiques. 
L'excés de regadiu i la crema dels camps també són un  problema. 
Es necessiten 175 litres d'aigua per produir 1kg de sucre de canya. 
Al voltant de l'11% del sucre de canya és sucre, així que 1 kg de 
sucre de canya dóna 0,11 kg de sucre blanc. 
Quants litres d'aigua necessitem per obtenir 1kg de sucre blanc? 

 

TE 
El te és la segona beguda més consumida del món (després de 
l'aigua) i es troba pràcticament a totes les cultures. Existeixen 
quatre tipus principals de te: blanc, verd, blau (oolong) i negre. No 
obstant això, tots ells procedeixen de la mateixa planta, 
anomenada Camellia sinensis. Els seus arbustos creixen en els 
climes tropical i subtropical. 
El te s'obté de les fulles d'aquesta planta. Les plantacions solen 
situar-se en els pendents de les muntanyes, i com més alta estigui 
la plantació de millor qualitat serà el te. 

Les persones que hi treballen acostumen a rebre sous baixos i 
moltes només se les contracta de forma breu, amb el que encara fa 
la feina més precària. A més, la recol·lecció de les fulles és molt 
esgotadora i amb freqüència els treballadors no compten amb la 
roba ni l'equip adequat. 
Els països més importants amb plantacions de te són: Xina, Índia, 
Kenya i Sri Lanka, que també són els majors exportadors. 
Per produir 1kg de fulles fresques es necessiten 2400 litres d'aigua. 
Aquest quilo dóna 0,26 kg de te empaquetat (el te com el comprem 
a la botiga). Per a una tassa de te estàndard (250 ml) necessitem 3 
grams de te negre. 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Accés a l'energia i pobresa 

14+ 
Tipus d'activitat: matemàtiques, ciència. 
Tema: consum energètic; per càpita; PIB; riquesa. Durada: 2 hores 
Temes curriculars: matemàtiques, ciència, geografia.  
Activitat de: ISTITUTO OIKOS 

Introducció del contingut 
Existeix una connexió entre el desenvolupament, la riquesa i l'accés a l'energia. Però l'energia també es malgasta, així que els 
països pobres de vegades tenen un ús energètic molt elevat. 
El consum energètic també depèn de factors geogràfics, així com de les polítiques i mesures del lloc per augmentar l'estalvi 
energètic i la seva eficiència. Una comparació del consum energètic per càpita entre diferents països pot estimular el debat sobre 
els principals eixos del seu ús al món i, d'aquesta manera, parlar també de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja que 
actualment l'energia es produeix principalment per la crema de combustibles fòssils. 

Text de: Stefano Caserini 

Per aprofundir en aquesta qüestió: 
Anar a la Unitat 7.4  
Anar a la Unitat 8.4 

Resum de l'activitat 
Els alumnes han d'elaborar dos gràfics per entendre les diferències entre països en el seu ús energètic i la connexió amb la seva 
riquesa. 
El primer gràfic és la tendència per càpita del consum energètic i del Producte Interior Brut (PIB) per càpita en un país (cada 
alumne escull un país) en el període de 1971 al 2012. 
El segon gràfic és el vincle entre el consum energètic per càpita per a un nombre de països (és a dir, 10, 20 o 30 països seleccionats 
pels alumnes en el primer gràfic) i del PIB per càpita, considerat com un indicador irregular de la riquesa, el 2012. 

Material per descarregar 
Access to energy and poverty_DATA1971-2012.xls  

Pas a pas 

Pas 0: sobre les dades utilitzades en aquesta activitat 
En esta actividad utilizaréis datos sobre energía, PIB y población proporcionados por la International Energy Agency (http://
www.iea.org/) (IEA) Cada año están disponibles en su web los datos actualizados y de acceso gratuito.  

Utilitzareu dades sobre energia, PIB i població proporcionats per la International Energy Agency (IEA (http://www.iea.org/)) (). 
Cada any estan disponibles en la seva pàgina web les dades actualitzades amb accés gratuït. Pots veure les estadístiques (http://
www.iea.org/statistics/) i les "Dades anuals de CO2" a la secció "*Latest statistics". Fes clic a l'enllaç i a la nova finestra busca el link 
per descarregar-te l'arxiu que sol anomenar-se "CO2 Highlights 201x - Excel tables" (on la x varia amb l'actualització). 
El maig del 2015 estaven disponibles les dades del 2012 a l'arxiu CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS. 
Pots descarregar-lo aquí 
(https://www.iea.org/media/freepublications/stats/co2_emissions_from_fuel_comb 
També pots trobar les mateixes dades a l'arxiu "Access to energy and poverty_DATA1971-2012.xls" del material per descarregar 
d'aquesta activitat. Veuràs que en aquest arxiu també hi trobaràs activitats de càlcul i gràfics ja acabats dirigits al docent. 
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En l'arxiu de dades de la IEA anomenat CO2_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS, de cada país hi trobaràs: 

 
-Dades del consum energètic, en el full "TPES PJ". Aquí hi pots trobar dades de la "Subministrament total d'energia 
primària" ("Total primary energy supply") en pJ (10^15 joules), és a dir, el total de la quantitat d'energia primària utilitzada (podeu 
parlar de la diferència entre l'energia primària i l'energia final). 
-Dades del Producte Interior Brut (PIB) al full "GDP-PPP". Aquestes dades són sobre la Paritat de Poder Adquisitiu del PIB, el 
significat del qual el pots trobar aquí    (https://ca.wikipedia.org/wiki/Paritat_de_poder_adquisitiu). 
- Les dades de població es troben al full "POP". 
Aquí tens els passos per realitzar l'activitat a l'aula. Els alumnes poden treballar de forma individual o en grups reduïts. 

Pas 1. Descarrega l'arxiu i assegura't que cada alumne o grup tingui les dades. 

Pas 2. Cada alumne o grup escull un país i crea un full de càlcul amb les següents dades del país (que obté de l'arxiu que 

proporcionem): 
-Consum energètic (al full "TPES pJ" (les dades estan en peta-joules = 10^15) 
-Població anual (al full "POP" (dades en milions d'habitants) 
-PIB anual (al full "GDP-PPP" (dades en miliards (mil milions) de dòlars; atenció: no confongueu la xifra en anglès "bilió", que en 
català equival a un miliard, és a dir  mil milions). 

Pas 3. En el full de càlcul cada alumne o grup calcula: 
-El consum anual d'energia primària per càpita (TPES/POP = GJ / habitant) 
-PIB per càpita (GDP-PPP/POP= milions de $/ habitant) 

Pas 4. En el full de càlcul cada alumne o grup elabora el gràfic de la tendència per càpita del consum d'energia primària en   

el període 1971-2012 del país escollit. 
Els resultats per a Itàlia podrien ser un gràfic de barres com el mostrat en el full "result graph1" de l'arxiu "Access to energy and 
poverty_DATA1971-2012.xls" (veure Material per descarregar). 

Pas 5. Mira i comenta els gràfics: 
-¿El consum d'energia primària per càpita augmenta o disminueix? Com és la tendència del període 1971-2012? És regular la 
tendència? 
-Per què el consum d'energia primària per càpita a Itàlia disminueix des del 2005? 

M
at

em
àt

iq
ue

s

64

SAME World Edu-kit

JU
ST

ÍC
IA

 M
ED

IA
M

BI
EN

TA
L

U
N

IT
AT

S



Per saber-ne més: 
Why did greenhouse gas emissions fall in the EU in 2009? EEA analysis in brief (http://www.eea.europa.eu/publications/european-
union- greenhouse-gas-inventory-2011/why-did-greenhouse-gas-emissions) 

Why did greenhouse gas emissions decrease in the EU between 1990 and 2012? (http://www.eea.europa.eu/publications/why-
are-greenhouse- gases-decreasing/at_download/file) 

Perché sono diminuite le emissioni di gas serra in Italia? (http://edu- kit.sameworld.eu/(http:/www.climalteranti.it/2015/06/08/
diminuiti_gas_serra Informe de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España 
1990-2012, (http://edu- kit.sameworld.eu/(http:/www.evwind.com/2013/06/18/informe-de-las- emisiones-de-gases-de-efecto-
invernadero-en-espana-1990-2012-por- jose-santamarta-y-mar-asuncion/) 

Pas 6.  
Comparteix les dades sobre el consum d'energia primària per càpita i el PIB per càpita del 2012 de tots els països entre tots els 
alumnes. Després elaboreu (per grups o en conjunt) el gràfic de la tendència del consum d'energia primària (eix X) per càpita 
versus el PIB per càpita (eix Y). Nota: A l'Excel escull el gràfic tipus "xy (dispersió)". 
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Els resultats poden ser un gràfic com aquest (veure els fulls "Graph2 - all the data" o també "Graph2 - 30 countries" a l'arxiu "Access 
to energy and poverty_DATA1971-2012.xls", del material per descarregar). 

Pas 7.  
Els alumnes debaten si existeix una connexió entre el PIB per càpita i el consum d'energia primària per càpita i per què. 
Algunes preguntes poden ser: 
-Països amb el mateix PIB tenen diferent consum energètic. Per què? 
-Països amb el mateix consum energètic tenen el mateix PIB. Per què? 

Per saber-ne més sobre el vincle entre el PIB i el consum energètic: 
Is it really possible to decouple GDP Growth from Energy Growth? (http://ourfiniteworld.com/
2011/11/15/is-it-really-possible-to-decouple- gdp-growth-from-energy-growth/) 
Energy “Consumption” and GDP (https://secondlawoflife.wordpress.com/2007/05/17/energy- 
consumption-and-gdp/) 
Environmental kuznets curve (http://www.eoearth.org/view/article/152627/) y el artículo “The Rise 
and Fall of the Environmental Kuznets Curve (http://steadystate.org/wp- content/uploads/
Stern_KuznetsCurve.pdf )”  by  Stern  (2004) Relación Consumo de Energía y PIB (2011) (http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871165) 

Enfocament pedagògic 
Els gràfics ajuden a visualitzar les tendències al llarg dels anys i evidencien alguns dels fenòmens que succeeixen. L'elaboració de 
gràfics, que són una eina molt difosa per a la recerca i l'anàlisi, és un primer pas perquè els alumnes s'acostumin a comprovar, 
confrontar i analitzar la informació, fins i tot aquella que, en aparença, és més complexa. 
A l'enfrontar-se ells mateixos amb dades globals, els alumnes perceben que alguns fenòmens només són avaluables quan es té en 
compte tot el conjunt de les dades. 
Amb aquesta activitat s'adonen de com l'ús d'energia és diferent entre els països i permet que prenguin consciència de què 
només tenim un planeta, que tots els fenòmens estan interconnectats i que tots formem part de la mateixa comunitat. 
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La justícia mediambiental en un mapa: un atles on-line 

14+ 
Tipus d'activitat: Ciències 
Tema: Justícia mediambiental, conflictes Edat: +14 
Durada: 2 hores + recerca independent 
Temes curriculars: Matemàtiques, geografia, informàtica, anglès. Activitat de: CEVI 

Introducció del contingut 
Arreu del planeta les comunitats lluiten per defensar el seu entorn i el seu estil de vida dels projectes nocius i les activitats 
extractives amb un impacte molt fort tant socialment com per al medi ambient (com mines, preses, plantacions d'arbres, 
"fracking", combustió de gas, incineracions, etcètera). El creixent consum de recursos (aigua, terra, boscos, minerals...) alimenta 
també els conflictes globals. Molts d'aquests recursos s'utilitzen per satisfer la demanda material dels segments rics de la població 
mundial, l'anomenat Nord Global. 
Però l'excés de consum dels rics comporta violència ecològica en els més pobres, la majoria en poblacions marginades. Sovint 
això succeeix lluny dels nostres ulls de ciutadans preocupats o de consumidors del producte final. 
L'Environmental Justice Atlas (http://ejatlas.org/) (Fig. 1), disponible on-line, documenta i cataloga els conflictes socials provocats 
per qüestions mediambientals. És un dels principals resultats del projecte EJOLT — Environmental Justice Organizations, 
Liabilities and Trade — un projecte FP7 recolzat per la Comissió Europea i dirigit pel professor Joan Martínez Alier de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, del 2011 al 2015. 

Fig. 1 Web del Environmental Justice Atlas (créditos: www.ejatlas.org) 

Text de: Daniela Del Bene 

Per saber més sobre aquests temes: 
Anar a Unitat 2 

Resum de l'activitat 
L'activitat es basa en l'Environmental Justice Atles, que recopila històries de les comunitats que lluiten per la justícia 
mediambiental a tot el món. Per navegar per l'atles, els alumnes han d'estar acompanyats pel professor. De forma individual o en 
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grups reduïts, analitzen i comproven les dades disponibles sobre aquests conflictes mediambientals al món i realitzen una recerca 
per trobar  més dades quantitatives. Després cada alumne/grup prepara una presentació del seu estudi per a la resta de la classe, 
com una eina de debat i divulgació. 

Pas a pas 

Pas 1. 
Utilitzant el contingut del kit pedagògic (anar a la Unitat 2) i la introducció a l'atles on-line (http://ejatlas.org/about) , el professor 
explica als alumnes els conceptes de justícia mediambiental i els conflictes provocats pel medi ambient. 
Aquest atles situa en el mapa conflictes en 10 categories principals: Nuclear; Minerals i Extraccions, Gestió de residus; Biomassa i 
Conflictes per la terra; Combustibles fòssils i Justícia Climàtica/Energia; Gestió de l'aigua; Infraestructura i construcció; Turisme i 
oci; Conflictes per la conservació de la biodiversitat; Conflictes per l'activitat industrial i serveis públics. 
La base de dades conté informació sobre: inversors; eixos d'aquests contractes i els seus impactes; dades bàsiques; fonts de 
conflicte; detalls del projecte; conflicte i mobilització, impactes; resultats; referències a la legislació; recerca acadèmica; vídeos i 
fotografies. 

Pas 2.  
El professor guia als alumnes en la navegació per l'atles on-line, centrant-se primer en la seva estructura (com està fet (http://
ejatlas.org/about)), quines són les opcions de navegació, quin tipus de dades estan disponibles, etcètera. 

Pas 3.  
Es convida als alumnes a què naveguin per l'atles i seleccionin, de forma individual o en grup, un cas d'estudi per analitzar. El 
professor pot limitar les opcions, per exemple seleccionant una àrea geogràfica o un tipus de conflicte, en lloc de deixar total 
llibertat als alumnes i, d'aquesta manera, pot ajustar-se a les necessitats específiques del seu curs. Per a aquesta activitat 
suggerim, especialment, el tracte amb qüestions relacionades amb el canvi climàtic (http://ejatlas.org/featured/climate-debt). 

Pas 4.  
Cada alumne/grup disposa d'un temps en concret per analitzar independentment el cas triat, començant per les dades 
disponibles (descripció del conflicte, marc geogràfic, origen del conflicte, detalls del projecte i actors implicats, la seva 
mobilització, els impactes i resultats). Ha de fer la seva pròpia recerca per comprovar les dades i millorar-les (per exemple 
recopilant més informació geogràfica quantitativa sobre el país implicat), primer utilitzant   i explorant totes les fonts i materials 
disponibles en l'atles per a cada cas. 

Pas 5.  
Cada alumne/grup presenta el seu cas a la classe. Poden utilitzar diferents eines: presentació en PowerPoint, Prezi (http://
www.prezi.com/) , un mural científic, un vídeo curt, etc. Les presentacions seran utilitzades per al professor per alimentar el debat 
sobre aquests temes. 

Pas 6.  
Depenent de l'eina escollida per a la presentació del cas, els exercicis poden difondre's mitjançant les xarxes socials (YouTube, web 
de Prezi, Facebook, web de l'institut, etc.). Aquesta divulgació és útil per millorar tant les habilitats dels alumnes com per prendre 
consciència del seu paper com a ciutadans globals actius, a més d'augmentar la seva sensibilització social en els temes de justícia 
mediambiental. 

Enfocament pedagògic 
La actividad tiene diferentes objetivos pedagógicos. En lo que se reiere al conocimiento disciplinar, la actividad puede ser útil para 
L'activitat té diferents objectius pedagògics. Pel que fa al coneixement disciplinar, l'activitat pot ser útil per als professors de 
matemàtiques, geografia i informàtica per mostrar com poden elaborar-se els mapes i quines oportunitats ofereixen els mapes 
on-line i interactius (en comparació amb els tradicionals de paper). 
A més, destaca la importància d'enllaçar les dades quantitatives i qualitatives per entendre el fenomen social i mediambiental. 
Com l'atles està només en anglès, també pot utilitzar-se per als professors d'anglès per millorar el vocabulari dels seus alumnes. 
Des del punt de vista del contingut, l'activitat permet que els alumnes analitzin i entenguin el concepte de justícia mediambiental 
i els sensibilitza sobre aquests temes, millorant el seu sentit de responsabilitat i de ciutadania activa davant les seves opcions de 
consum i la seva manera de vida en general. 
L'activitat contribueix a millorar les habilitats dels alumnes: autonomia, capacitat de gestionar un encàrrec, treball en equip (en 
cas dels grups reduïts), pensament crític, comunicació, pensament creatiu, etcètera. 
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Joc de pesca 

11+ 
Tipus d'activitat: matemàtiques / ciència: activitat d'observació Tema:  desenvolupament sostenible 
Edat: +11 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: biologia, economia, geografia 

Activitat de: HUMANITAS 

Introducció del contingut 
L'excessiva extracció dels recursos renovables és una activitat que supera la capacitat natural de regeneració d'aquests recursos. 
En altres paraules, no utilitzem només l'excedent natural, sinó que l'estem esgotant. Un exemple típic és el de la pesca marina. La 
quantitat d'espècies més pescades (tonyina, bacallà) actualment és el 90% més baixa que a principis del segle XX. Un altre 
problema és que les espècies més desitjades són carnívores, la qual cosa disminueix el rol dels depredadors a la cadena 
alimentària dels oceans. 
D'aquesta manera, podem trobar-nos amb la superpoblació d'espècies herbívores, fet que comporta la destrucció de poblacions 
d'organismes en els nivells més baixos de la piràmide alimentària, entre aquests els productors primaris com el plàncton i les 
algues. En el cas de la tonyina vermella, la pesca sostenible suposaria una extracció de 7,5 tones. Però en lloc d'això cada any se'n 
pesquen 60.000 tones. L'ús excessiu dels recursos naturals, tant renovables com no, és una de les principals amenaces a la 
biodiversitat del món. 

Text de: HUMANITAS 

Per  saber-ne més: 
Anar a la Unitat 1 

Resum de l'activitat 

Els alumnes intentaran imaginar la seva vida com a pescadors, depenent únicament dels ingressos que obtinguin del peix que 
aconsegueixin vendre. Però hi ha altres famílies que també viuen del llac i que necessiten peixos per sobreviure. Com actuaran? 
Cooperaran o competiran? Pensaran en la pesca sostenible o pescaran fins l'últim peix del llac? 
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photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 

Material per descarregar 
Adjunto 1 - JUEGO DE PESCA - charts.JPG  

Pas a pas 
Materials: 

-Una fitxa amb els torns del joc (Adjunt 1) 
-Un llac (una làmina o un cercle marcat amb un fil) 
-Peixos (caramels del tipus M&M, peixos de joguina o trossos de paper); 20 per llac 
-Una canya de pescar (una fusta o una canya casolana amb un ganxo) 
-Pissarra o un full gran de paper i retoladors 

Pas 1. PREPARACIÓ: 
Peixos i canyes de pescar 

1. Els alumnes poden preparar els peixos i les canyes de pescar en alguna classe prèvia de manualitats. El joc serà més 
entretingut si s'inclouen les canyes, per exemple si pescar requereix cert grau d'agilitat. 

2. Una versió més simple i efectiva és utilitzar com a peixos els caramels M&M que els alumnes pesquen i guarden en un 
petit bol per al seu equip. És una bona idea provar prèviament si les canyes són prou resistents i els caramels bastant 
lleugers com perquè funcioni. En aquest cas, el plat en el qual col·loquem els caramels pot ser el llac. 

3. A la versió més senzilla, podeu utilitzar petits trossos retallats de paper com a peixos, que els alumnes agafaran amb la 
mà des d'un cercle marcat al terra o a la taula. Una fotografia amb l'exemple ajuda. Col·loca el llac amb 20 peixos en un 
lloc que sigui visible i accessible per a tots. Prepara la fitxa a la pissarra o al paper (Adjunt 1). Cada fila representa un any 
en les vides dels pescadors. 

Pas 2. MOTIVACIÓ 
L'objectiu d'aquesta part és que els alumnes imaginin la seva situació. Descriu- los les seves circumstàncies: "Sou pescadors i el 
vostre únic recurs per guanyar diners és pescar al llac. Veneu el peix i compreu tot el que necessiteu del que heu guanyat. Dels 
vostres sous pagueu el col·legi dels nens, l'atenció sanitària, etc. Dues famílies més de pescadors viuen del llac". 
Divideix els alumnes en tres equips, dóna'ls 1 minut perquè pensin un nom per als seus equips/famílies i escriu-los a la fitxa. 
Aquest detall pot ajudar a què s'identifiquin millor amb el seu equip. 

Pas 3. EL JOC (20 min.) 
Com a objectiu del joc només explica'ls: "El vostre treball és acabar el joc amb quants més peixos millor". No afegeixis res més a 
l'explicació perquè així deixem més espai per a les diferents interpretacions. Respon a preguntes com: "Quan acaba el joc?" només 
indicant que depèn de l'èxit que tinguin amb la pesca. És bastant probable que no acabin les deu rondes. 
Explica les següents regles, inclòs quan acaba cada ronda. Recomanem escriure les regles bàsiques a la pissarra o penjar-les en un 
lloc visible. 
-Pot haver-hi un màxim de 20 peixos al llac. 
-El joc dura 10 rondes (que equivalen a 10  anys) 
-Cada dia, la família pot pescar un màxim de 3 peixos. Després de cada ronda, cada família escriu a la fitxa la quantitat de peixos 
que ha pescat i col·loca els peixos al seu  bol. 
-Cada nit, els peixos que es queden al llac es reprodueixen i augmenten el 25%, però no poden superar el màxim de 20. 
-Cada ronda dura fins que tots els equips tinguin tots els peixos que hagin decidit pescar. 

Si el nombre de peixos no és divisible per 4, el nombre del seu augment després de cada ronda s'arrodoneix fins al més proper 
múltiple de 4. (Si, per exemple, es deixen 10 peixos, afegiu 8/4, és a dir, 2 peixos, en la propera ronda. Si n'han quedat 11, afegiu 
12/4, és a dir 3 peixos per a la propera ronda). Però si queden 10, 14 i 18 peixos poden sorgir discussions sobre quin múltiple de 4 
s'utilitza. Així doncs, és important que abans que comenci el joc es defineixin clarament les regles per arrodonir. 
Jugueu fins que no quedi cap peix per capturar. No interfereixis si algú s'esforça a limitar les estacions de pesca a diverses rondes 
o si es queixen que un altre equip pesca sempre tot el que poden. 
Quan els peixos desapareguin, pregunta a les famílies: "I ara, de què viureu?" 
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Pas 4: REFLEXIÓ 15 min. 
A la part dedicada a la reflexió, proposa preguntes obertes. Comença pels temes generals i de mica en mica treu temes més 
concrets. Primer dirigeix les impressions, després descriu el joc i conclou preguntant-los quina lliçó n'han tret. Escull les teves 
preguntes en funció de l'objectiu de la lliçó. 
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Formeu un cercle i demana als alumnes que deixin els seus rols de pescadors. Primer permet que expressin les seves impressions i 
les seves reaccions emocionals. Pregunta'ls: Quines impressions heu tingut? Esteu satisfets? Com heu vist als altres equips? 

Deixa'ls que descriguin el que ha passat i per què. Pregunta'ls: Com funcionava el joc? Com heu cooperat dins de les famílies i 
entre equips? 
Utilitza la fitxa per ajudar-te. Pots demanar-los que la comentin. Destaca com s'ha desenvolupat la pesca d'un determinat equip. 
Podem observar algun moment de canvi? Com heu decidit la quantitat de peixos que pescaríeu? 
Teníeu alguna estratègia? Com aquesta ha canviat durant el joc? Quin ha estat el motiu del canvi en la quantitat de captures? Fins 
a quin punt us han influenciat les decisions de les altres famílies? Com descriuríeu les relacions entre les famílies? 
Què penseu del joc? Qui ha guanyat i qui ha perdut? 
Deixa que tots els grups expressin les opinions. Si ningú arriba a la conclusió que quan el llac es buida tothom perd (o, pel 
contrari, que tothom guanya quan hi ha suficients peixos per pescar en els següents anys), pregunta'ls: Com heu entès la vostra 
funció? Hi ha alguna altra manera d'interpretar l'encàrrec? 
Si ningú arriba a aquesta idea, insisteix que no vas dir que la funció principal era pescar la quantitat màxima de peixos per a ells 
mateixos. També es podia entendre que la funció era tenir el màxim de peixos alhora, és a dir, els capturats més els del llac. 
La funció també podia interpretar-se de manera en què conservessin la seva manera de vida i simultàniament salvessin el màxim 
nombre de peixos per a la següent sessió, doncs la vida dels pescadors no acaba al cap de deu anys. 
Seria ideal que els alumnes fessin aquestes observacions per ells mateixos. 
Què canviaries si juguéssiu una altra vegada i la fitxa arribés a les 100 rondes? Seria possible acordar algunes normes i quotes per 
a la quantitat de peixos que es poden pescar cada any? Si fos així, les compliríeu? Sota quines condicions? Quina és la quantitat 
màxima de peixos que podem pescar per deixar-ne que es regenerin? (Per poder tenir el màxim augment de 4 peixos en el segon 
any, cal pescar només 5 peixos en total durant el primer any, amb 15 arrodonit a 16, que el seu 25% és 4). És a dir, dues famílies 
podrien pescar dos peixos i la tercera només 1 peix. L'any següent, seria necessari pescar només 4 (la població augmentaria a 19) 
o fins i tot 3, la qual cosa després donaria com a resultat la quantitat original de 20 peixos. 

Quines similituds veieu entre el joc i el món real? El joc us ha recordat alguna experiència a les vostres vides? Podeu trobar altres 
situacions on es pugui aplicar? De quina manera aquest model no es correspon amb la realitat? Seríeu capaços de saber el 
nombre real de peixos en el llac? 

Per concloure, pregunta-li a cada alumne la idea més important: Què has après d'aquesta experiència? Si disposeu de poc temps, 
poden escriure les seves conclusions en un post-it i que almenys tres alumnes expressin les opinions en veu alta. 

Recomanacions 

Alternativa 
Si tens molts alumnes, poden dividir-se en diferents equips amb diversos llacs, conservant l'estructura d'un llac per a tres famílies. 
Les regles són les mateixes, tot i que ara seran els mateixos alumnes que introduiran les xifres a la fitxa. Els equips que acabin 
abans, pregunta'ls: "I ara, què fareu?" Seria interessant si arriben a la conclusió d'unir-se a un altre grup que encara li queden 
peixos al llac, o si intenten robar els peixos a la nit, etc. No intervinguis, només exposa les situacions en el debat posterior. 

Font: El juego es una adaptación del videojuego del Clouds Institute llamado Fish   Game   (http://cloudinstitute.org/fish-game) 

Enfocament pedagògic 
¿Cuáles son los aspectos pedagógicos más interesantes de esta actividad? 
Los alumnos valorarán de forma crítica la opción de comportamiento basado en la cooperación o la competición. También Quins 
són els aspectes pedagògics més interessants d'aquesta activitat? 
Els alumnes valoraran de forma crítica l'opció de comportament basat en la cooperació o la competició. 
També experimentaran el fet d'apropiar-se o compartir recursos. 
Els alumnes veuran els factors que influencien aquest procés, tant als individus com a la societat. Els més bàsics apareixen a la 
secció "reflexions"; en efecte, el grup també trobarà altres factors. 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Cursa pel supermercat 

11+ 
Tipus d'activitat: carrera 
Tema: Justícia mediambiental, canvi climàtic Edat: +11 
Durada: 2 hores 
Temes curriculars: geografia, ciència, economia, ètica Activitat  de: ARCHENOVA 

Introducció al contingut 

La globalització i les economies emergents fan augmentar la demanda de recursos, energia i terra. No obstant això, els recursos 
són limitats. El canvi climàtic i l'apropiació de terres amenacen les condicions de vida de moltes persones. Les economies 
emergents prometen generar més riquesa, però què significa "riquesa" en el context d'una vida digna? El consum és un dels eixos 
més importants del creixement econòmic. Nous productes entren al mercat cada dia i, al seu torn, el cicle de vida dels productes 
cada vegada és més curt. Realment necessitem tots aquests productes? 

Text de: arche noVa e.V. 

Per saber-ne més sobre aquests temes 
Anar a la Unitat 3  Anar a la Unitat 4  Anar a la Unitat 8 

Resum de l'activitat 
Els alumnes van a un supermercat (o a més d'un) i investiguen sobre els productes. Amb exercicis específics, se'ls motiva perquè 
observin més atentament allò que veuen i que ho comuniquin a altres persones. 

Pas a pas 

Pas 1.  
Es reparteix un qüestionari a cada grup. 

Pas 2.  
Es divideix la classe en grups reduïts d'uns 4 alumnes per grup. La tasca és entrar als supermercats propers a l'institut i investigar 
els seus productes. 
Prèviament, cada grup rep un qüestionari amb diverses preguntes i exercicis. 

Pas 3.  
Després d'una hora (depenent de la distància entre el centre i el supermercat), els alumnes tornen i presenten els seus resultats i 
el que han descobert durant la seva exploració. 

Pas 4.  
El profesor modera el debate final basado en reflexionar sobre la conciencia de los consumidores: ¿Qué os ha sorprendido? ¿Vais a 
comprar solos? ¿Habéis mirado alguna vez los productos de esta forma? etcétera. El debate final puede tocar diferentes aspectos 
El professor modera el debat final basat en reflexionar sobre la consciència dels consumidors: Què us ha sorprès? Aneu a comprar 
sols? Heu mirat alguna vegada els productes d'aquesta forma? etcètera. El debat final pot tocar diferents aspectes del tema i pot 
enllaçar-se amb el currículum escolar. 

Possibles preguntes/exercicis: 
-Quants productes de comerç just i de quin tipus podeu trobar-hi? 
-Quants productes ecològics i de quin tipus podeu trobar-hi? 
-Troba tres productes regionals. 
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-Troba el producte amb el trajecte més llarg de transport. 
-Troba el producte amb més embalatge de plàstic i el que en té menys. 
-Troba el producte que conté més ingredients i el que en conté menys. 
-Troba el producte més car i el més barat. 
-De quin país prové la roba? 
-De quin país provenen principalment les verdures? 
-Estan contents els treballadors del súper? 
-On posa les escombraries el supermercat? Quina quantitat en tenen per dia? És possible accedir als seus contenidors? Si és així, què hi 
heu trobat? El supermercat dóna part d'aquests residus a projectes socials? 
-Quants productes ofereix el supermercat? 

Enfocament pedagògic 
Quins són els aspectes pedagògics més interessants d'aquesta activitat? 
Als alumnes se'ls demana molta activitat i els permet que investiguin pel seu compte. D'aquesta forma, els continguts, que seran 
el tema del debat posterior a classe, es converteix en una cosa personal. L'alumne desenvolupa les habilitats de recerca d'una 
forma amena i se'l repta a què expliqui, per exemple, el concepte de "comerç just" als adults que treballen allà. 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Cotó 100% 

14+ 
Tipus d'activitat: una lliçó basada en el treball amb un documental Tema: cultiu i producció, pesticides, injustícia mediambiental 
Edat: +14 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: Biologia, química, estudis socials, economia, experiència laboral. 

Activitat de: HUMANITAS 

Introducció al contingut 
Al principi del taller, podem impactar als alumnes amb una senzilla instrucció: per favor, traieu-vos tota la roba que sigui de cotó. 
Podeu imaginar-vos aquesta divertida situació? 
Aquesta escena pot ser una introducció perfecta al debat sobre els impactes de la producció del cotó, amb enormes 
repercussions ecològiques, mediambientals i socials a tot el món. 
El cotó creix en climes càlids i la majoria prové de Xina, Índia, Estats Units, Pakistan, Brasil i Uzbekistan. 
Un dels principals problemes relacionats amb la producció de cotó és l'ús intensiu de químics, la majoria útils per protegir les 
plantes de diversos insectes. Aquests químics, però, són perillosos tant per als humans com per al medi ambient en general. 
A més, s'utilitzen altres químics durant el procés, la qual cosa comporta la contaminació del sòl i de l'aigua. Des dels camps de 
cultiu al consumidor final a Europa, els costos de transport són molt elevats i les petjades de carboni, d'aigua i l'ecològica són 
també altes. El consumidor europeu pot comprar una samarreta de cotó a preu molt baix. No obstant això, ¿pensa en el pagès de 
Mali, Burkina Faso o la Índia, amb serioses dificultats per enviar als seus fills a l'escola, tenir una bona atenció sanitària i un 
habitatge digne perquè el consumidor final pugui comprar la samarreta a un preu baix? 

Text de: HUMANITAS 

Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 3 

Resum de l'activitat 
Mitjançant un documental sobre un pagès que conrea cotó, els alumnes aprenen sobre el seu creixement i producció, les 
amenaces dels pesticides i el cercle viciós del deute. El debat posterior pot incidir en les responsabilitats que tenim com a 
consumidors i la influència que tenim al mercat global de la indústria tèxtil. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 

Materials: 
projector 
pantalla per projectar 
pissarra 
guixos o retoladors 
papers de post-it (3 per a cada estudiant) 
documental en anglès "100% *cotton" disponible on-line aquí (https://www.youtube.com/watch?v=ol9lhgqjq_w). 
*Una versió alternativa (amb subtítols en castellà) és el documental "100% algodón - hecho en Índia (https://
www.youtube.com/watch?v=locksv13w8u)" dirigit per Artiom Sómov, RT TV 2015, però si escolliu aquesta opció no podreu 
seguir el guió de preguntes proposat a continuació. 

Pas 1. ABANS DE LA PROJECCIÓ 
(Si esculliu la versió del documental sense subtítols en castellà): Realitza una petita introducció del documental als alumnes: ara 
aprendran més coses sobre el cultiu i el procés del cotó. El seu autor és la directora alemanya Inge Altemeier, que, en els seus 
nombrosos documentals, sempre tracta amb qüestions vinculades a la globalització econòmica. El documental té lloc a la Índia i a 
Alemanya durant el 2003. 
Informa als alumnes que aturaràs el documental diverses vegades i hauran d'endevinar com contínua. Les següents escenes 
podran debatre's o bé escriuran les diverses suposicions. Aquesta última opció va més ràpid, però s'haurà de fer una avaluació en 
el segon terç del documental (eren les vostres suposicions correctes? en què us heu equivocat? si sempre heu encertat, què pot 
significar? creieu que és un tema molt conegut?) Proposa aquestes preguntes simultàniament amb el RESUM (veure a sota). 

Pas 2. DURANT LA PROJECCIÓ 
Pausa el documental després de les següent frase: 

"Last year, two thirds of the harvest were destroyed by worms" (temps: 00:02:35:06) 
Pregunta als alumnes: Què penseu que farà Anand? 

"The worms became used to the poison and they survived." (temps: 00:02:44:14) 
Pregunta als alumnes: Què més pot fer Anand? Què funcionaria? 

"His suppliers are happy for the fat commission they earn from Bayer." (temps: 00:12:04:11) 
Pregunta als alumnes: Què ha passat en realitat? (Anand va comprar un pesticida encara més fort i es va endeutar més). Què és el 
següent que passarà? Podrà pagar la inversió? 

"And so the women pick the cotton balls - poison for Europe." (temps: 00:14:26:16) 
Pregunta als alumnes:: On treballa Anand? 

"There are many more farmers like him." (temps: 00:15:06:14) Pregunta als alumnes: Quin èxit creieu que tindrà? 

"He pockets only 20 euros. The result of six months of hard work in the fields." (temps: 00:17:31:00) 

Ara és el moment per proposar les preguntes del RESUM: 
Quant costa una ampolla de pesticida? Quant guanya Anand pel seu cotó? Era tot el cotó que havia recollit? Valia la pena la 
inversió del pesticida en comparació a la plaga? Ho va acabar de pagar amb diners? Com creieu que serà la futura situació 
d'Anand? Que l'ajudarà a millorar? I què el faria empitjorar encara més? Què enteneu pel "cercle viciós dels pesticides i 
l'endeutament"? 
Podeu fer una representació gràfica d'aquest fenomen? (Els alumnes poden dibuixar-la en una llibreta o conjuntament a la 
pissarra. Depenent del temps que quedi, també pots optar per no preguntar sobre el cercle viciós. Per veure el documental fins al 
final i destacar les preguntes que queden, necessitaràs un mínim de 15 minuts. Si el debat continua després d'aquest punt, també 
pots finalitzar aquí la projecció.) 
Explica als alumnes que des d'aquest moment veureu el documental fins al final sense més pauses. A la segona part, apareixen 
diversos representants de marques de moda. Demana als alumnes que prenguin notes del que se'ls passi pel cap durant la 
projecció i de les preguntes que farien ells a aquests representants o als autors del documental. 

Pas 3. REFLEXIÓ 10 min. 
dieu? Havieu vist un documental semblat abans? Quin és el principal problema? 
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Dóna a cada alumne els tres post-it i demana'ls que escriguin les seves tres preguntes dirigides a 1) el representant d'H&M; 2) el 
representant d'OTTO; 3) als autors del documental. 
Deixa'ls 3-5 minuts per escriure i després demana'ls que enganxin els seus papers a la pissarra en una de les tres columnes que 
hauràs fet prèviament (amb els noms d'H&M, OTTO i autors del documental). Els alumnes miren les preguntes apuntades pels 
seus companys i les comenten. Pren nota tant de les repetides com de les que no. Si els seus autors volen afegir algun comentari 
poden fer-ho. 
Si encara us queda una mica de temps, pregunta'ls si ja coneixen el cotó ecològic a les tendes, si saben on i el seu preu. 

Enfocament pedagògic 
Els alumnes adquireixen una idea visual del cultiu de cotó. També observen i prediuen el destí del pagès atrapat en el cercle viciós 
dels deutes i, d'aquesta manera, poden descriure i també explicar gràficament aquest fenomen. 
Els alumnes augmenten el seu pensament crític i es consciencien sobre les injustícies mediambientals que la nostra manera de 
vida porta a altres parts del món. 
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Joc mundial 

11+ 
Tipus d'activitat: joc cartogràflc 
Tema: distribució de la riquesa mundial; justícia global Edat: +11 
Durada: 45 min 
Temes curriculars: geografla, història, sociologia 

Activitat de: HUMANITAS et al., Copyright: Welthaus Diözese Graz-Seckau 2007 

Introducció del contingut 
Vivim en un únic planeta, però també en diferents mons segons la distribució de la riquesa mundial. La gran majoria de la 
població mundial viu per sota de l'extrema pobresa si tenim en compte el criteri del Banc Mundial (un dòlar per persona i dia). La 
pobresa és una vulneració dels drets humans perquè les persones pobres no poden viure dignament. No tenen accés a l'aigua, 
l'energia i el menjar. La realitat és que la distància entre pobres i l'escàs percentatge de rics, que posseeixen la majoria de la 
riquesa mundial, creix cada any. Aquest taller és una forma interactiva d'enfrontar-nos a la globalització. Els alumnes ràpidament 
poden fer-se una idea de la distribució de la riquesa al món segons la població mundial i el Producte Interior Brut (PIB). 
Les desigualtats entre continents i països són òbvies. Ens mostra la bipolarització del nostre planeta. Amb aquesta base, podem 
centrar-nos en els motius, arrels i conseqüències d'aquestes desigualtats i comparar l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH)  
dels diferents països. 

Text de: HUMANITAS 
Aprèn més sobre aquestes qüestions (indicat per a cada activitat la unitat/capítol de referència): 
Anar a Unitat 2 

Resum de l'activitat 
És una activitat per trencar el gel i un joc de càlcul sobre la Globalització i la Justícia. Sabem que les quantitats enormes són difícils 
de visualitzar. L'anomenat "Joc Mundial" ens permet mostrar la distribució de la població mundial en diferents continents i regions 
així com la repartició dels ingressos mundials d'una forma simpliflcada però literal. 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 
Material: 

-1 tela "Mapamundi"* 
-100 cons (= 100% de la població mundial) 
-100 fltxes (= 100% dels ingressos mundials – PIB) 
-1 joc d'instruccions (gràflc de dades) i més informació (Glossari) per als professors. 
*La tela del mapamundi va ser realitzada pels artistes utilitzant només peces reciclades de roba vella (contacta HUMANITAS 
per a més informació) 

* Pas 1. INTRODUCCIÓ AL JOC 
Com jugar-hi: Per començar, el professor reparteix els cons als jugadors (que poden ser individuals o en grup). Reparteix els 100 
cons (que representen el 100% de la població mundial) per col·locar als diferents continents. Després es reparteixen les 100 fltxes 
que simbolitzen el 100% dels ingressos mundials. 
Després de cada pas, el professor compara els resultats amb les dades del gràflc. Veieu el Pas 3 i 4 on es descriuen la distribució i 
les qüestions sobre població i riquesa mundials. 
Suggeriment: pots utilitzar botons vells en lloc de fltxes i algunes flguretes de jocs com Ludo o flns i tot alguns blocs de Lego. 

Pas 2. UNA ULLADA AL MAPAMUNDI 
El professor pregunta als jugadors si el mapamundi de davant seu els crida l'atenció d'alguna forma. Normalment les proporcions 
infreqüents dels continents a l'hemisferi sud (p.e. Àfrica) és el que els crida més l'atenció. 
Després el professor recorda que els continents del mapa no es mostren com normalment apareixen als mapamundis, sinó que 
segueixen les proporcions reals utilitzant l'anomenada Projecció de Gall-Peters . Els països que pertanyen al Grup dels Vuit (G8 
(https://ca.wikipedia.org/wiki/G8)) estan representats segons la seva importància política i econòmica (més detalls a la Informació 
complementària). També pots parlar del Grup dels vint (G20 (https://ca.wikipedia.org/wiki/G20)) amb els alumnes. 

Projecció de Gall-Peters (Crèdits: http://en.wikipedia.org/wiki/Gall%E2%80%93Peters_projection) (http://en.wikipedia.org/wiki/
Gall%E2%80%93Peters_projection) 

Pas 3. CÀLCUL I DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL 
Ara és el torn dels jugadors: han de calcular el percentatge de la població mundial que viu en cada continent i representar-ho 
amb els 100 cons repartits pel mapa. 
Per evitar els descomptes i no saber quants se n'han distribuït, els cons haurien de mantenir-se en grups de deu i cinc. 
Una vegada s'hagin col·locat tots els cons al mapamundi, el professor amb els jugadors comparen els resultats amb les dades del 
gràflc. És recomanable escriure els resultats així com les respostes correctes en una fulla gran de paper. 
Durant aquesta part del joc podeu parlar de diferents temes, com "Què penseu que condiciona el nostre càlcul de la distribució 
de la població mundial?" o "Quines imatges, interessos o pors s'amaguen darrere d'això?" 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Cons i fltxes al mapa (Crèdits: HUMANITAS, 2014)  

Pas 4: CÀLCUL I DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS MUNDIALS 
La distribució dels ingressos mundials es calcula utilitzant 100 fltxes. 
Després el professor i els jugadors comproven les seves hipòtesis utilitzant les dades del gràflc. 
Per mantenir el nivell d'atenció i silenci quan es treballa amb grups grans, sol funcionar escollir alguns alumnes 
perquè s'encarreguin de col·locar les fltxes. 
Al flnal del joc és molt important parlar sobre les imatges que n'han resultat i l'impacte que els ha provocat. 
El Joc Mundial pot utilitzar-se com a punt de partida per tractar molts temes, com el comerç dels productes 
quotidians (plàtans, arròs, cacau o cotó). Si el temps ho permet, el joc pot ampliar-se perquè els jugadors intentin 
distribuir els cons que representen la distribució mundial de petroli; les emissions de CO2 o 
la importació/exportació de joguines. Veieu les dades als gràflcs de sota. 

 

Jugadors imaginant la distribució de la població mundial (Crèdits: HUMANITAS, 2014) 
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INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Les dades (2014) 
(Atenció: les dades haurien de ser comprovades i recalculades després de cada taller, perquè canvien 
constantment.) 

Població mundial 

Font: UN population World chart (http://www.unpopulation.org) 

Emissions de CO2 

Población Población 
(%)

Conos Ingresos 
(en 
millardos. 

$)

Ingresos 
(%)

Conos

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 20.124,42 27,72 28

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 24.812,79 34,18 34

Rusia 142.843.000 1,99 2 1.963,01 2,70 3

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 1.724,53 2,37 2

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 5.663,87 7,80 8

Africa 1.110.635.000 15,51 15 1.952,48 2,69 3

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 18.312,46 25,22 25

Total 7.162.119.000 100,00 100 72.590,54 100,00 100

Población Población 
(%)

Conos Emision
es de 
CO2 

(MtCO2)

Emisiones 
(%

Fich
e

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 5.862 17,2 17

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 19.039 55,8 56

Rusia 142.843.000 1,99 2 1.812 5,3 5

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 382 1,1 1
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Font: Global Carbon Atlas (http://www.globalcarbonatlas.org/? q=en/emissions) 

Producció de petroli 

Font: OPEC, Data Download, Table 3.1 (Oil data upstream (http://asb.opec.org/index.php/data-download)) 

Enfocament pedagògic 
Els jugadors i el professor, conjuntament, elaboraran un dibuix del nostre planeta que mostri la distribució de la 
població mundial i la seva repartició desigual de la riquesa i béns, i al mateix temps assenyalaran els injustos 
processos econòmics i la pauperització de grans parts de la població mundial. El joc també intenta despertar 
interès en les interrelacions entre el desenvolupament local i el global. Un altre objectiu del joc és trobar solucions 
mitjançant el debat i escoltant els arguments i motius de cada participant (aprenentatge social). 

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 1.865 5,5 6

Africa 1.110.635.000 15,51 15 1.207 3,5 3

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 5.737 16,8 17

Total 7.162.119.000 100,00 100 34.092 100,00 100

Población Población 
(%)

Conos Producción 
de petróleo 
( MIO brl)

Producción 
(%)

Fic

Europa 
con Rusia

742.452.000 10,36 10 131.440 8,8 9

Asia sin 
Rusia

4.298.732.000 60,02 60 845.702 56,7 57

Rusia 142.843.000 1,99 2 80.000 5,4 5

Australia y 
Oceanía

38.304.000 0,53 1 5.262 0,3 0

América 
Latina y 
Caribe

551.177.000 7,69 9 342.235 23 23

Africa 1.110.635.000 15,51 15 127.561 8,5 8

América 
del Norte

335.361.000 4,68 5 40.681 2,7 3

Total 7.162.119.000 100,00 100 1.492.880 100,00 10
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La selva i jo 

9+ 
Tipus d'activitat: CREATIVITAT, investigació i creació de murals. 
Tema: Justícia mediambiental, consum de carn, selves, apropiació de terres. Edat: +9 
Durada: 2-3 hores 
Temes curriculars: geografia, ciència, ètica, economia, política. 

Activitat de: ARCHENOVA 

Introducció del contingut 
Com la nostra economia es basa en el creixement, el consum també ha de créixer. A la vegada, el consum és un dels factors més 
importants del creixement econòmic. Si mirem el consum de menjar, els nostres productes alimentaris han de ser barats i variats. 
L'agricultura industrial satisfà aquesta necessitat. Com a conseqüència de l'augment mundial de la demanda de carn, en moltes 
parts del món, els boscos i selves es destrueixen per plantar soja amb la qual alimentar al bestiar. Això no només destrueix els 
valuosos ecosistemes, també comporta l'expulsió de poblacions que hi viuen, principalment per part de grans empreses 
multinacionals. La terra dels petits pagesos i de la població indígena no només és usurpada, sinó que solen quedar contaminades 
pels pesticides utilitzats pels mètodes dels monocultius, fent impossible que els autòctons hi visquin. 

Text de: arche noVa e.V.  

Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 4  Anar a la Unitat 8 

Resum de l'activitat 
Dividits en petits grups, els alumnes buscaran les connexions entre la desforestació i els seus patrons de consum. Els resultats es 
presentaran en murals. En l'etapa final, cada grup presentarà el seu mural a la resta de la classe. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 

Alumnes, edat 9-12 

Pas 1.  
El professor divideix la classe en grups reduïts i dóna a cada grup una còpia del text i de les tasques. 

Pas 2.  
Els grups llegeixen el text i responen a les preguntes, prenent nota en un altre full. 

Pas 3.  
De manera creativa, cada grupo elabora un mural, que incluya la información que han obtenido del texto y las preguntas que han 
De manera creativa, cada grup elabora un mural, que inclogui la informació que han obtingut del text i les preguntes que han 
respost. Poden fer dibuixos, utilitzar cartolines, papers de colors i llapis. El professor haurà de facilitar a cada grup imatges 
impreses de les plantes (o plantacions) de la soja i de l'oli de palma. També els haurà de donar un mapa del món perquè els 
alumnes puguin situar els països més rellevants. 

Pas 4.  
Els grups presenten els seus murals a la resta de la classe. Després, el professor obrirà un debat sobre les possibilitats del canvi en 
el patró de consum individual. 

Text: 
En el supermercat pots comprar molts tipus diferents de carn, per exemple porc, vedella o pollastre. Com al món hi ha molta gent 
que li agrada menjar carn, probablement la que compris al súper procedirà de la ramaderia intensiva. I això què significa? Doncs, 
per exemple, que la majoria de la carn industrial no prové d'animals que viuen en petits ramats pasturant pel camp, sinó que els 
apinyen per centenars en grans hangars. 
Ara mirem una mica més el bestiar del qual prové la carn que mengem: De què s'alimenten? A més de cereal i fenc, cada vegada 
se'ls afegeix més pinso concentrat. Aquest està compost principalment de soja, una planta que sobretot creix a Brasil, on es 
conrea de forma massiva i així es pot alimentar a tots els animals que després mengem. Per plantar tanta quantitat de soja, han 
d'arrasar grans zones de selva d'aquell país i fer lloc per a les noves plantacions. Com a conseqüència d'això, moltes persones i 
animals que viuen en aquestes àrees perden els seus terrenys i les seves llars. Els arbres i altres plantes es tallen i/o es destrueixen. 
Existeixen moltes empreses grans que expulsen de les seves llars a la població per poder-hi plantar la soja. 
Preguntes 

1. Per què el bestiar es cria en hangars industrials de forma massificada? T'agrada? 
2. Què és la soja i per què la necessita el bestiar? 
3. On està Brasil? Troba-ho al mapa. 
4. Per què s'arrasa la selva? Quina relació té amb la vedella que mengem? 
5. Quines són les conseqüències de la desforestació per a la població que viu allà i per a l'entorn local? Què en penses? 
6. Tens algunes idees de com aturar la desforestació de la selva? Hi ha alguna cosa que puguis fer tu? 

Alumnes, edat: +13 

Pas 1.  
El professor divideix la classe en grups petits i dóna a cada grup una còpia de les funcions. Hi ha dos temes: la carns i l'oli de 
palma. Cada tema haurà de cobrir-se com a mínim per dos grups. 

Pas 2.  
Els grups reduïts necessiten accedir a internet per buscar informació amb la qual omplir les seves tasques. 

Pas 3.  
Cada grup elabora un mural de forma creativa i que inclogui la informació que han trobat a internet. Poden imprimir fotografies o 
dibuixar-les, utilitzar cartolines, papers de colors i llapis. 

Pas 4.  
Els grups presenten els seus murals a la resta de la classe. Després, el professor iniciarà un debat final sobre les possibilitats del 
canvi personal en el patró de consum. 

Tasques per a el "Grup de la carn": 
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1. Quina és la relació entre la ramaderia i la selva? 
2. Per què el bestiar necessita la soja i quin paper juga la plantació de soja en la desforestació de la selva? 
3. Quins són les conseqüències del cultiu de soja per al medi ambient i per a la població que viu a la selva? 
4. Com es relaciona l'alimentació del bestiar amb el clima? Quina és la relació entre les vaques i el metà? Existeix un vincle 

entre el metà i el canvi climàtic? 
5. Quines idees us vénen al cap per prevenir la desforestació de la selva? 
6. Elaboreu un mural que inclogui tota la informació que heu recopilat i presenteu-lo a la resta de la classe. 

Tasques per al "Grup de l'oli de palma": 
1. Què és l'oli de palma? Quins productes l'inclouen? 
2. Quina és la relació entre l'oli de palma i la selva? 
3. Quin és l'impacte de la producció d'oli de palma en el medi ambient i en la població que viu en la selva? 
4. Quin impacte té la producció d'oli de palma en el clima? 
5. Quines idees us vénen al cap per prevenir la desforestació de la selva? 
6. Elaboreu un mural que inclogui tota la informació que heu recopilat i presenteu-lo a la resta de la classe. 

Enfocament pedagògic 
Els alumnes més grans busquen informació pel seu compte a internet: miren, analitzen i comproven les dades i els textos. 
D'aquesta forma estimulem el pensament crític. Perquè la resta de la classe tingui més interès en allò que fa cada grup, la 
informació recopilada es presenta d'una manera creativa. Així, els alumnes també posen en pràctica les seves habilitats de 
presentació. 
Els alumnes més petits posen en pràctica les seves habilitats d'analitzar i resumir els textos informatius. Ells també han d'utilitzar 
la creativitat per presentar els resultats d'una forma atractiva per a la resta de la classe. 
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Digues la Justícia inter/intra-generacional 

11+ 
Tipus d'activitat: taller d'escriptura/creativitat Tema: Justícia Intergeneracional i Intrageneracional Edat: +11 
Durada: 12 h i deures a casa – per a la narració digital mínim 12 h Temes curriculars: geografia, ciència, literatura, història. 

Activitat de: CIES Onlus 

Introducció del contingut 
La nostra generació ha heretat un món menys sa que el dels nostres avantpassats i també deixarà als nostres fills un planeta 
encara menys sa. Però ja ara les mateixes generacions, en diferents zones del globus, no tenen les mateixes oportunitats ni 
paguen el mateix preu. Així doncs, el concepte de justícia intergeneracional ha d'anar molt lligat al de justícia intrageneracional. 
Pot existir una distribució ecològica en el temps (entre generacions diferents) i en l'espai (entre diferents llocs en un mateix 
període de temps). 

Text de: CIES 

Per aprofundir més en aquestes qüestions: 
Anar a la Unitat 2  Anar a la Unitat 4 

Resum de l'activitat 

Un taller d'escriptura i també digital per centrar-nos en com el món on vivim és diferent al que van conèixer fa escasses 
generacions... i diferent també del que deixarem als nostres fills. També mirarem com sembla que existeixin diferents "mons" si 
ens fixem en altres poblacions del planeta. Als alumnes se'ls anima a reflexionar sobre com tot allò que donem per descomptat 
avui -clima, ús de l'aigua, producció d'aliments, consum- ha canviat de forma dramàtica en les dècades recents i probablement ja 
no estarà disponible per a les generacions futures  (justícia intrageneracional). 
Les activitats les faran els alumnes mitjançant fotografies i vídeos i animant-los perquè continuïn la investigació i entrevistin a 
membres de les seves famílies, ja sigui en grup o de forma individual. 
 

photo by CIES Onlus - pupils creating their storyboard. Rome, Istituto Mazzini, Italy 
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Pas a pas 
Materials: 

Plantilla impresa del guió Ordinadors i accés a internet Projector 

Pas 1. 
Se'ls demanarà als alumnes que reflexionin sobre el vídeo amb el discurs de Sever Cullis-Suzuki a la Cimera de Rio de 1992 
https://youtu.be/oJJGuIZVfLM (https://youtu.be/oJJGuIZVfLM) Créditos: We Canada, 2012 

El professor moderarà un debat basat en aquestes preguntes: Més de vint anys després d'aquest discurs, penseu que la situació ha 
canviat? us han explicat els vostres avis o pares el món tan diferent en el qual vivien? Creieu que en altres llocs les condicions 
mediambientals són millors o pitjors que les d'aquí? 
Aquestes preguntes haurien d'ajudar a debatre els temes previs. Temps: 2h. 

Pas 2. 
Per tractar el tema de la justícia intrageneracional, es debatran els casos reflectits a la Unitat 2.2 sobre justícia mediambiental. Això 
reforçarà la reflexió sobre com els habitants del planeta  no tenen les mateixes oportunitats de gaudir del lloc on viuen. Temps: 2h. 

Pas 3. 
Es demana als alumnes que escriguin els seus pensaments sobre el vídeo i que facin alguna recerca a la seva família per entendre 
com ha canviant l'entorn amb el pas dels anys. La seva investigació pot basar-se en un qüestionari que donen als pares i avis, 
centrat especialment en aquests aspectes: 
-Lloc de naixement/origen dels pares i avis. 
-La forma en què solien viure quan eren petits (jugaven al carrer? Tenien l'oportunitat d'estar envoltats de naturalesa? I, si és així, 
on?) 
-Com han canviat els hàbits nutricionals? Quin menjar ja no es troba? 
-Hi ha un altre tipus de menjar? És millor o pitjor? (treball per fer a casa). 
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Pas 4. 
A l'agrupar la seva reflexió sobre el vídeo, les històries d'altres generacions i les seves reflexions, els participants elaboren un escrit 
breu (de màxim 1 pàgina) sobre allò que pensen d'aquest tema, escrit en primera persona. Temps: 2h. 

Pas 5. 
Aquests escrits es comparteixen amb el grup. Es formen grups reduïts (de 5-6 alumnes) i cadascú llegeix el seu text (veure Pas 3), 
mentre que els altres participants escolten i opinen sobre el text i sobre aquests temes. Els alumnes no han de comportar-se com 
a jutges, sinó cooperar activament per a la millora de cada escrit. Una forma d'aconseguir-ho és animar-los perquè adoptin la 
següent fórmula d'expressar les opinions: "Si jo fos qui hagués escrit el text..." El professor o un moderador haurà de comprovar les 
activitats del grup. Aquest paper també el poden fer els mateixos alumnes. Temps: 1h. 

Crèdits: CIES Onlus 

Pas 6. 
Després, els alumnes revisen els textos seguint els suggeriments dels companys i elaboren la versió final. Finalment creen un guió 
narratiu basat en el següent model. 

PLANTILLA DE GUIÓ 

IMAGEN/ FOTO: 

Sólo descripción, por ejemplo: la imagen de un tren, de alguien riendo, un árbol, 
etc. Si es posible sé preciso porqué será útil para la siguiente fase de buscar 
imágenes. 

Se è possibile siate precisi, sarà utile per la fase successva di ricerca delle 
immagini)

IIMAGEN/ 
FOTO:

IMAGEN/ 
FOTO:

TEXTO TEXTO TEXTO

BANDA SONORA 

(puede ser una canción, un ruido o sonido, el mismo para todas las imágenes o 
distintos sonidos para diferentes partes del guión.

BANDA 
SONORA

BANDA 
SONORA
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Se seleccionen algunes fotos (https://pixabay.com/en/ (https://pixabay.com/en/)) i música de fons (https://www.jamendo.com/en 
(https://www.jamendo.com/en)), gratuïtes, perquè acompanyin els textos i es crea la presentació (amb o Prezi (https://
www.prezi.com)). Una vegada s'ha completat l'activitat, les presentacions finals es llegeixen a classe i/o amb les famílies en un 
acte públic. Temps: 4h + 1h de lectura en públic. 

Paso 7.  
Elabora una història digital (http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm) (un vídeo de 3–5 minuts que inclogui les veus dels 
alumnes, les imatges seleccionades i la música.) 

Enfocament pedagògic 
Activitat que se centra en la justícia intergeneracional i intrageneracional que implica  la  sensibilització  amb  les  diferents  
habilitats  dels  alumnes: investigació, escriptura, ús d'eines multimèdia, treball en grup. El canvi de perspectiva es reforça amb els 
diferents punts de vista (les generacions prèvies i futures, les mateixes generacions en altres parts del món) i es fa "tangible" per la 
producció d'històries en vídeo, escrites i editades pels propis alumnes. 
S'enforteix notòriament el treball en grup i, com implica diferents capacitats de l'alumne, cada participant contribueix amb el seu 
talent. 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Història del telèfon mòbil 

14+ 
Tipus d'activitat: taller 
Tema: Justícia mediambiental, cicle de vida dels productes, residus electrònics. Edat: +14 
Durada: 45 min 
Temes curriculars: Economia, geografia, experiència laboral. 

Activitat de: HUMANITAS 

Introducció del contingut 
La major part del món occidental ha crescut depenent enormement de les tecnologies modernes. Però, quants de nosaltres 
sabem d'on procedeixen els metalls preciosos usats en la producció dels nostres telèfons mòbils, ordinadors, etc.? O, millor 
encara, com influencia el nostre consumisme cada vegada més elevat al mercat d'aquests metalls preciosos i a les persones i 
animals que viuen a les zones del món riques en aquests metalls? Amb l'avanç de l'era digital i la creixent demanda de noves 
tecnologies, necessitem sensibilitzar-nos urgentment sobre la manera poc ètica i mediambientalment injusta en la qual aquests 
metalls s'extreuen i s'exporten, semblat a la qüestió dels "diamants sagnants" que ja ha acaparat molta atenció pública i mediàtica 
i un control més gran. 

Text de: HUMANITAS 

Per saber més d'aquests temes: 
Anar a la Unitat 2   Anar a la Unitat 3 

Resum de l'activitat 
Aquesta activitat ensenyarà als alumnes el cicle de vida dels seus propis telèfons mòbils i la seva responsabilitat com a 
consumidors a l'hora d'influenciar el que és una de les principals injustícies mediambientals i, per tant, un dels grans crims 
ecològics d'Occident: l'extracció de coltan utilitzat per a la fabricació de micro-xips per a diversos aparells electrònics sumat a 
l'enviament de residus electrònics a Àfrica i Àsia. 

Pas a pas 
Materials 

-Fitxa per a cada alumne (Adjunt 1) 
-6 fotografies (mineria, ús de mòbils i residus electrònics) (Adjunt 2) 
-3 textos per a cada alumne sobre les etapes del cicle de vida d'un mòbil (Adjunt 3) 
-Etapes sobre el cicle de vida d'un telèfon mòbil (Adjunt 4) 

Pas 1. PREPARACIÓ 
Enumera o marca un joc de tres textos (Adjunt 3) perquè el mateix nombre o símbol indiqui tres parts diferents del text a l'Adjunt. 

Pas 2. EVOCACIÓ 15 min. 
Demana als estudiants que agafin els seus mòbils i els col·loquin damunt de la mateixa taula amb l'objectiu de crear una 
muntanya de mòbils. Pregunta'ls per les seves primeres impressions: Què us passa pel cap? Pots escriure les seves associacions 
lliures en un gran full de paper o a la pissarra. Deixa els mòbils allà durant tot l'exercici. 
Reparteix les fitxes (Adjunt 1). Els alumnes reflexionen sobre les preguntes i, en parelles, escriuen les seves idees. Si ho veus 
apropiat, pots recopilar les idees amb la classe i escriure-les a la pissarra. Demana'ls que de moment conservin la fitxa. 
Després, distribueix al voltant de la muntanya de mòbils les fotografies de les mines de minerals, de l'ús dels mòbils i del 
recorregut dels residus electrònics al voltant del món (Adjunt 2). Cada alumne haurà d'escollir la imatge que més li atregui. Els 
grups que s'han format al voltant de cada fotografia hauran de debatre el que hi passa i on pot haver estat feta. Després 
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comparteixen les seves observacions amb un altre grup. També és possible que comparteixin les opinions amb la resta de la 
classe. Escriu totes les observacions interessants a la pissarra perquè hi puguis recórrer durant la classe. 

Pas 3. CONSTRUCCIÓ DE SIGNIFICAT 10 min. 
Ara és el torn dels textos (Adjunt 3). Els alumnes es divideixen en tres grups segons el segment al que pertany la imatge (1, 
extracció i producció; 2, consum; 3, residus). Reparteix els textos respectius i dóna'ls temps perquè els estudiïn. 
Els alumnes formen grups segons el símbol del seu text en el qual els lectors dels tres grups estan representats. La funció dels 
grups de tres és tornar a les fitxes completes (Adjunt 1) i posar-hi la nova informació basada en els textos. Si tens la possibilitat de 
traduir-ho de l'alemany, existeix un mural fantàstic que pots mostrar als alumnes sobre el trajecte d'un smartphone (http://
www2.weed-online.org/uploads/karte_diereiseeinessmpartphone.pdf)  . 

Pas 4. REFLEXIÓ 25 min. 
Amb la informació dels gràfics i els textos, els alumnes interpreten el cicle de vida d'un telèfon mòbil. Explica'ls la tasca que tenen 
preparada i reparteix els fulls amb les fases del cicle de vida d'un mòbil (Adjunt 4). La seva missió és citar les fases individuals i 
formular els riscos que implica per a la població i el medi ambient durant cada pas. Si hi ha prou temps els alumnes poden 
compartir els seus resultats formant una "plaça" on es passegen per la classe i es troben amb un mínim de tres persones amb les 
quals xerraran sobre les seves conclusions. O deixa que algunes idees de cada fase s'exposin davant de tota la classe. 
Pregunta el següent: Segons la vostra opinió, quin risc és el més seriós? Com podem prevenir-ho? Coneixeu alguns exemples on 
això podria passar? 
Pots començar el debat sobre una de les següents qüestions: 
-Els impactes negatius associats amb els productes normalment no afecten als seus consumidors. A qui afecten en el cas dels 
mòbils? Per què aquests impactes no es reflecteixen en el preu del producte? 
-Què podríem fer perquè les empreses fabriquessin productes amb impactes adversos més petits sobre el medi ambient i les 
persones? 
-Si comprem menys productes, es reduirà la nostra manera de vida? I, si és així, de quina forma? De quines altres maneres (no) 
canviaria? 
Si encara us sobra temps, proposa la següent qüestió: Com us heu sentit sense els vostres mòbils durant aquests 45 minuts? 
Podríeu viure en aquesta societat sense mòbil? 
Dóna'ls una mica de temps perquè pensin les seves respostes. Defineix dues parts de la classe, una A FAVOR i una altra EN 
CONTRA. Els mateixos alumnes poden distribuir-se segons les seves respostes. Pregunta'ls pels seus motius d'elecció. 
Al final, demana'ls que tornin a formar una muntanya amb els seus mòbils. Recorda'ls el que ha passat en l'activitat i el que han 
après. Ara que cadascú digui allò més important que sent quan mira aquest munt de telèfons. 

A sota: Vista prèvia dels adjunts (a la carpeta de descàrregues tens les versions completes i per separat) 
Adjunt 1: 

El meu mòbil 
De què es compon? 
Amb quins materials i minerals està fabricat? 
D'on provenen els minerals i els components processats? 
Què passa amb el mòbil quan finalitza el seu cicle de vida ? 
Quin impacte té a les persones i al medi ambient? 

Adjunt 2 – vista prèvia de les fotografies (a la carpeta de descàrregues hi ha la versió gran i a color):: 

Minas de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, 2009 Font: Amnesty International © 
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Minas de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, 2009 Font: Amnesty International © 

  

Residuos electrónicos en China, provincia de Guangzhou, en la ciudad de Nanyang, 2005 Font: Greenpeace © 

Residuos electrónicos en China, provincia de Guangzhou, en la ciudad de Nanyang, 2005 Font: 
Greenpeace © 

La vida con un móvil, EE.UU., 2010 Font: Greenpeace © 

Mujeres de la etnia siberiana nenet, Rusia, península de Jamal, 2009Font: Greenpeace © 

Adjunt 3: 
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3 TEXTOS 

1. En què consisteix el nostre mòbil? 
Un mòbil conté diverses dotzenes de metalls (or, níquel, plata, platí, coure, crom, estany, silici i d'altres). Conté micro-xips que 
utilitzen elements conductibles molt forts i elevats. La producció de micro-xips, que va començar massivament l'any 2000, utilitza 
una barreja de columbita i tàntal anomenada coltan. El coltan és un mineral metàl·lic negre del que se n'extreu niobi i tàntal. Per la 
seva duresa i excel·lent conductibilitat, és un element important en la producció de petites parts dels telèfons mòbils, ordinadors i 
la majoria de l'electrònica que es consumeix en l'actualitat. 
Es calcula que gairebé el 80% dels dipòsits de coltán són al territori de la República Democràtica del Congo. Entre 1998 i 2003, allà 
va tenir-hi lloc la "Guerra Mundial Africana". Vuit països africans i diverses desenes de grups guerrillers s'hi van implicar. Aquesta 
guerra i el consegüent malestar han continuat fins avui i ha acabat amb la vida de 5 milions de persones. 
Aquest conflicte, principalment provocat pel control dels recursos naturals, s'ha vist influenciat, principalment, pel comerç 
mundial de minerals. Les parts implicades han estat lluitant sobre tot per obtenir el control de les mines que generen grans 
beneficis. La guerra al Congo, de fet, s'ha fundat i sostingut per la mineria il·legal on els combatents exportaven minerals. El més 
important d'ells és el coltan, doncs la gran demanda global per a la indústria electrònica  va provocar un ràpid augment de preu. 
Moltes empreses d'Europa i dels Estats Units compren coltan. 

2. A les nostres mans 
Fins i tot abans que el telèfon mòbil comenci el seu viatge fins arribar al futur comprador, les parts individuals i els minerals 
necessaris per a la seva producció ja han recorregut grans distàncies. L'antena pot estar fabricada a Hong Kong, la placa a Malàisia, 
el micròfon i la bateria a Xina, els xips a Japó o Alemanya. La pantalla és probable que vingui de Corea del Sud i el teclat de Taiwan 
i es munten per exemple a Irlanda, Alemanya o Mèxic. Els telèfons mòbils són els aparells electrònics amb els índexs més elevats 
de substitució, és a dir, els seus propietaris conserven gairebé dos terços de tots els mòbils només un o dos anys. Al voltant de 500 
milions de persones a tot el planeta canvien de mòbil cada any. 
Darrerament, més de 250 milions de mòbils nous entren al mercat europeu cada any. 

Sabies que: 
-El 2010, cada 100 europeus tenia una mitjana de 125 targetes SIM. De cada 100 habitants d'Àfrica, 41 tenia targeta SIM i de cada 
100 asiàtics en tenien 66. 
-La vida mitjana d'un ordinador als països tecnològicament avançats va caure dels 6 anys el 1997 a només 2 anys el 2005. 
-El cicle de vida d'un telèfon mòbil als països econòmicament avançats és de menys de 2 anys. 
-Les grans empreses llancen nous mòbils amb nous dissenys i aplicacions cada pocs mesos. 
-El 2012, la quantitat total de mòbils sense utilitzar (però que funcionaven) a Europa es va calcular que era de 1.600 milions i es 
preveu que la quantitat pugi fins als 3.200 milions el 2020. 
-De les bateries de "només" un milió de telèfons mòbils sense utilitzar es podria recuperar 120 kg d'or, 45 kg de pal·ladi, 1.250 kg 
de plata i 45.000 kg de coure. 

3. On va? 
Cada any s'utilitza a tot el món més i més electrònica. Això provoca un alt augment de la quantitat de residus que conté químics 
tòxics i metalls pesats que costen molt de reciclar o d'emmagatzemar d'una forma segura. 
La quantitat de residus augmenta molt ràpid perquè les persones actualitzem ordinadors, mòbils, televisors, equips de música, 
impressores i altres aparells electrònics molt més ràpid que abans. Els principals problemes estan  provocats pels mòbils i els 
ordinadors, doncs aquests es substitueixen d'una forma encara més ràpida. A Europa, la quantitat de residus electrònics creix a un 
ritme del 3 al 5% per any, és a dir, gairebé tres vegades més ràpid que el total del volum de residus. Els països europeus anticipen 
que la producció dels seus residus electrònics es triplicarà en els propers cinc anys. 
Ara, els residus electrònics són el 5% de les escombraries sòlides mundials. Això és gairebé la mateixa quantitat que la de plàstics. 
No obstant això, els residus electrònics són molt més perillosos. Tampoc és una cosa exclusiva de les economies occidentals. A 
Àsia, es llença cada any prop de 12 milions de tones d'electrònica vella. 
Actualment, es generen cada any entre 30 i 50 milions de tones d'aquest tipus d'escombraries a tot el planeta. Aquesta quantitat 
és pràcticament impossible d'imaginar. Si poséssim el volum anual estimat de residus electrònics en contenidors de transport i els 
col·loquéssim en un tren, la seva longitud podria envoltar l'equador de la Terra. 
Una vegada acaba la vida d'un aparell electrònic, s'acostuma a exportar de manera il·legal des d'Europa, Estats Units i Japó a 
països asiàtics (com Xina i la Índia) o africans (Ghana, Nigèria, Egipte) on és molt menys costós processar aquests residus tòxics. 
Una altra excusa per exportar-los és la manca de lleis i normatives mediambientals als països de destinació. Els residus tòxics 
destrueixen el medi ambient i posen en perill la salut dels seus habitants. Les substàncies verinoses generen contaminació de 
l'aire, el sòl i l'aigua i provoquen malalties a les persones que tracten amb aquestes escombraries. 
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Adjunt 4: 
Vida d'un telèfon mòbil 

Font dels textos: 
Phone recycling program, disponible aquí (https://www.fairphone.com/projects/phone-recycling-program)(2015) 
Areskog Bjurling. Kristina et al. From Congo with (no) blood: Recent developments relating to the sourcing of conflict-free minerals from the Democratic 
Republic of Congo (2012), disponible aquí (http://www.somo.nl/publications-en/Publication_3908/at_download/fullflle) 
Greenpeace: Greener Electronics, disponible aquí (http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool- it/Campaign-analysis/
Guide-to-Greener-Electronics/)(2015) 
Svatoš, Jan (2009): „Válku v Kongu zastaví jen zájem lidí.“ Rozvojovka (http://www.rozvojovka.cz/clanky/706-rozhovor-valku-v-kongu-zastavi-jen- 
zajem-lidi.htm), (2015) 
Kulíšková, Šárka, Trojanová, Alžběta (2010): Čím je mobilní telefon mobilní? Výukový  program. Kostelecké Horky: Civic association INEX-SDA. 
Otras fuentes de información: 
Report Informes de la web de MakeITfair, disponibles aquí (http://www.makeitfair.org/) 
Good Electronics, International Network on Human Rights and Sustainability in Electronics, disponible aquí (http://goodelectronics.org/) (http://
www.somo.nl/publications-en/Publication_3908/at_download/fullflle) 

Enfocament pedagògic 
Els alumnes analitzen el cicle de vida d'un telèfon mòbil i valoren els impactes positius i negatius en les fases individuals d'aquest 
cicle. 
També busquen la manera de reduir els impactes negatius associats amb el cicle de vida del mòbil. 
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El món és el nostre carret de la compra 1 - el plàtan 

11+  14+ 
Tipus d'activitat: Taller 
Tema: desigualtat, canvi climàtic, globalització, comerç agrícola Edat: +11, +14 
Durada: 90 min. 
Temes curriculars: geografia, estudis mediambientals, anglès. 
Activitat de: ARTEMISSZIÓ  FOUNDATION 

Introducció del contingut 
Els plàtans d'Equador, el cacau de Costa d'Ivori, el cafè de Brasil... Avui podem trobar molts productes en els nostres supermercats 
que provenen de molt lluny. Però alguna vegada pensem d'on vénen aquests productes i com viuen els seus productors? Pensem 
alguna vegada que el nostre consum i hàbits de compra tenen un impacte en persones d'altres parts del planeta? 
El plàtan és una de les fruites tropicals més populars a Europa. La meitat de la producció mundial ve de sis països (Índia, Equador, 
Brasil, Filipines, Xina i Indonèsia). És un negoci beneficiós, però no obstant això els petits pagesos i els treballadors de les 
plantacions es queden només amb les engrunes. 

Text de: ARTEMISSZIÓ Foundation  
Per saber més sobre aquests temes: 
Anar a la Unitat 7 

Resum de l'activitat 

Aquest exercici interactiu sensibilitza sobre la desigualtat al món globalitzat a través de l'exemple del comerç de plàtans i promou 
un consum conscient. 
L'activitat es basa en un joc de rol on els alumnes han de passar pels rols dels diversos actors d'aquest comerç i recopilar 
arguments. Després compararem la simulació amb la realitat i debatrem els motius darrere d'aquestes desigualtats i què hi 
podem fer. 

Material per descarregar 
story_of_a_banana_photo_gallery.ppt  
story_of_a_banana_text_ARTEMISSZIO01a  
Banana_role_cards_ARTEMISSZIO01a  

Pas a pas 

Pas 1. 
Introducció dels actors en el comerç de plàtans (necessitem: les fotografies sobre la història del plàtan de l'annex, paper, bolígrafs 
de colors. 30 minuts, només per a alumnes majors d'11 anys.) 
També es pot mirar aquest breu vídeo sobre els plàtans (https://www.youtube.com/watch?v=tv7tsxyq7ow). 
En grups reduïts, els alumnes dibuixen en còmic la història del plàtan (com ens arriba des del productor, on viatja, què li passa, 
etc.) 
"Exposarem" els dibuixos a classe. 
Utilitzant les imatges de l'annex i la informació del vídeo breu, explicarem els diferents actors (el treballador al camp de cultiu, el 
propietari de la plantació, el transportista, l'importador, el propietari de la tenda, etc.) 
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Pas 2. (Per a tots els grups) 
Hem d'entendre amb més profunditat el que els succeeix als diferents actors del procés: què passa amb els 
plàtans del camp a la tenda i qui se'n beneficia. Per a això necessitem les fitxes de rols de l'annex, 5 plàtans, 5 
ganivets i 30 monedes/fitxes. 30 minuts. 
1- L'exercici tracta sobre el trajecte d'un plàtan des de les plantacions llatinoamericanes a les nostres taules. Crea 5 
grups basats en els següents rols: 1, treballadors en la plantació; 2, propietari de la plantació; 3, transportista; 4, 
importador o propietari de la fàbrica de maduració dels plàtans; 5, propietari de la botiga que ven els plàtans. 
Reparteix les fitxes de rols. Els grups han de llegir-les detingudament i col·locar- se en els seus papers assignats. 

2.Cada plàtan costa 30p. 

3.D'aquests 30p, quants són per a tu (com a treballador, 
propietari, transportista, etc.)? Debateu-ho en el grup i 
trobeu arguments per a la resposta. 

4.Dóna un plàtan a cada grup i demana'ls que el tallin 
segons els seus càlculs. 

Créditos: Oxfam 

96

Ta
lle

r

SAME World Edu-kit

JU
ST

ÍC
IA

 M
ED

IA
M

BI
EN

TA
L

U
N

IT
AT

S



El món en el nostre carret de la compra 2:  cacau 

11+ 
Tipus d'activitat: taller 
Tema: desigualtat, canvi climàtic, globalització, comerç agrícola Edat: +11, +14 
Durada: 45 min 
Temes curriculars: geografia, estudis mediambientals, anglès. 
Activitat de: ARTEMISSZIÓ 

Introducció del contingut 
Els plàtans d'Equador, el cacau de Costa d'Ivori, el cafè de Brasil... Avui podem trobar molts productes en els nostres supermercats 
que provenen de molt lluny. Però, alguna vegada pensem d'on vénen aquests productes i com viuen els seus productors? Pensem 
alguna vegada que el nostre consum i hàbits de compra tenen un impacte en les vides d'altres parts del planeta? 
El cacau creix a les zones tropicals de l'anomenada zona-cacau (d'Amèrica Llatina al sud-est asiàtic passant per l'Àfrica). Costa 
d'Ivori, Indonèsia, Nigèria, Camerun, Brasil i Equador són els països on es conrea més cacau. 
El cacau és el principal ingredient per elaborar la xocolata. Per obtenir 1 kg de xocolata, necessitem entre 300 a 600 grans de 
cacau depenent de la intensitat que vulguem. Aquests grans també s'utilitzen per fer sabons i cosmètics. Més del 40% de grans de 
cacau del món es consumeixen a Europa. 
Mentre aquests grans es converteixen en xocolata, molts altres actors estan implicats i sis multinacionals posseeixen el 80% de la 
indústria xocolatera. 
Existeixen entre 5 i 6 milions de camperols de cacau al món, la qual cosa significa que al voltant de 40-50 milions de persones 
depenen del cacau per viure. Entre el 90 i 95% de tot el cacau el conreen petits pagesos. 

Text de: ARTEMISSZIÓ Foundation  
Per  saber-ne més: 
Anar a la Unitat 7 

Resum de l'activitat 
L'exercici interactiu sensibilitza sobre la desigualtat al món globalitzat a través de l'exemple del comerç de cacau i així promoure el 
consum conscient. Amb l'ajuda d'un gran mapamundi, els alumnes identificaran els països productors de cacau i aquells que 
tenen les empreses més importants d'aquest sector i, conjuntament, pensarem sobre els motius i les conseqüències d'aquest 
repartiment. 

Material per descarregar 

Cocoa_chocolate_cards_ARTEMISSZIO01b.doc  Cocoa_game_role_cards_ARTEMISSZIO001b.doc  

Pas a pas 

Pas 1.  
D'on prové la xocolata? (necessitem: xocolata, un gran mapamundi i les fitxes del cacau i de la xocolata de l'annex. 15 minuts) 

Preguntes: 
Quins són els 6 principals països productors de cacau? Resposta: Costa d'Ivori, Ghana, Indonèsia, Nigèria, Camerun i Brasil. 
Quins són els països que produeixen més xocolata? Resposta: les 5 principals empreses del món són Mars (EUA), Nestlé (Suïssa), 
Hershey Food (EUA), Cadbury (Regne Unit) i Ferrero (Itàlia). 
On estan situats en el mapa aquests països? Posa les fitxes de la xocolata i del cacau  als països. 
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Debat: 
Què trobeu interessant quan mireu aquests països al mapa? (divisió Nord-Sud, 
N: empreses xocolateres; S: productors de cacau.) 
Quin és el motiu darrere d'aquesta repartició? (referències a la colonització, la distribució de poders, etc.) 

Pas 2. 
Imagina que la xocolata que podem comprar a Hongria està feta als Estats Units, mentre que el cacau ve de Costa d'Ivori. Mesura 
la distància entre aquests dos països al mapa. Quines són les conseqüències de què el cacau i la xocolata viatgin distàncies tan 
llargues? Debat (10 minuts.) 

Pas 3.  
Per conscienciar sobre els orígens del nostre menjar diari, podem sensibilitzar-nos sobre les vides dels treballadors als països en 
desenvolupament. 
Quins altres productes coneixes, com el cacau, que vinguin de països tan llunyans? 
Cada grup presenta un joc de fitxes de productes (annex) i reuneixen conjuntament les diferents peces d'informació sobre un 
producte en concret: 
-imatge del producte (plàtan, te, cacau, cafè, sucre) 
-país 
-descripció de la vida del producte 
-imatge de la matèria primera 
Debat: Hi ha alguna sorpresa? 
Què podeu observar sobre les vides dels treballadors? Algunes semblances/diferències? 
Alguna semblança/diferència comparat amb la vida d'un pagès a Catalunya? 

Recursos: 
http://www.risc.org.uk/files/bananas-and-cocoa-beans.pdf (http://www.risc.org.uk/files/bananas-and-cocoa-beans.pdf) 
Información de fondo: 
https://top5ofanything.com/list/c60de433/Cocoa-Bean-Producing-Countries (https://top5ofanything.com/list/c60de433/Cocoa-Bean-Producing-
Countries) 
http://www.worldatlas.com/articles/100022-top-10-cocoa-producing-countries (http://www.worldatlas.com/articles/100022-top-10-cocoa-producing- 
countries) 
http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html (http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html) 

Enfocament pedagògic 
Aquest exercici és molt informatiu i emotiu. Els alumnes aprenen d'on ve el seu menjar diari. Han de passar pel rol dels 
treballadors en els camps de cacau i aprenen els motius històrics i estructurals darrere de les desigualtats al món, que també 
influencien el mercat del cacau i de la xocolata. 
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Decisions sobre una mina d'or 

11+ 
Tipus d'activitat: Joc de rol Tema: Justícia mediambiental Durada: 3 h del temps de classe 
Temes curriculars: Llengua, física, química, educació en valors 

Activitat de: CTI - Georgia Liarakou 

Introducció del contingut 
Els humans han extret or des de fa milers d'anys. Avui dia, l'or encara segueix sent un dels principals objectius de la indústria 
minera a causa del seu elevat valor. L'or contínua sent un bé important en el sistema flnancer i s'utilitza àmpliament en 
l'enginyeria espacial, en moltes aplicacions de l'alta tecnologia i en l'electrònica. Si bé la majoria de l'or es produeix en grans 
multinacionals, també existeixen les operacions de petits artesans a tot el món. Els projectes d'extracció d'aquest material tenen 
diferents fases, com l'exploració, el desenvolupament, la mineria activa, l'eliminació de la sobrecàrrega i les roques, l'extracció 
mineral, la clausura... 
Malgrat els esforços per reduir els impactes mediambientals de l'extracció d'or, totes les activitats al llarg del cicle encara afecten a 
l'entorn. Entre els impactes més signiflcatius trobem els efectes en la qualitat de l'aigua i el seu proveïment, la qualitat de l'aire a 
causa de les petites partícules transportades pel vent, l'erosió, la formació de forats, la pèrdua de la biodiversitat, així com el 
mercuri, l'arsènic i el cianur tòxics per als humans, les plantes i els animals. 

Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 2  
Anar a la Unitat 3 

Resum de l'activitat 
Mitjançant el joc de rol, els alumnes entren en contacte amb els conflictes d'interessos i les opinions que sorgeixen quan es vol 
parlar de qüestions vinculades a la justícia mediambiental. Els alumnes, en grups, assumiran el rol de persones clau i de grups 
socials implicats en la qüestió. Desenvoluparan  una argumentació per defensar les posicions adoptades per aquestes persones o 
grups i, flnalment, intercanviaran arguments per arribar a una decisió flnal sobre aquest tema. 

Pas a pas 

Pas 1.  
El professor presenta el guió del joc de rol anomenat "Mina d'or" (veure a sota) i s'assegura que els alumnes entenguin tots els 
aspectes. Després se'ls demana que suggereixin quines seran les persones clau o grups socials implicats en la qüestió perquè 
puguin ser convidats a prendre part en el debat organitzat per l'alcalde. Totes les propostes queden per escrit i flnalment es trien 
entre quatre i sis segons el nombre d'estudiants. És important aconseguir l'equilibri entre les persones clau o grups socials que 
estan a favor i en contra de la inversió. 

Pas 2.  
Els alumnes dividits en grups de 3-4 escullen després el rol d'una persona clau o grup social. Cada grup deflneix la principal 
postura d'aquestes persones o grups socials i analitza els motius pels quals recolza o rebutja la mina d'or al seu poble. Recopilen 
tots els arguments que puguin per recolzar la seva opinió. Durant aquesta fase, els alumnes haurien de tenir accés a internet o a 
altres recursos que el professor hagi preparat amb antelació per poder recopilar informació addicional sobre les mines  d'or. 
El docent supervisa el treball de cada grup, comenta els arguments que recopilen i posa les qüestions apropiades. Aquesta tàctica 
alimenta el debat en grup i ajuda a analitzar els interessos i els punts de vista de la persona o grup social que representen. 

Pas 3.  
Quan els grups han completat la recopilació d'arguments, pot començar el debat. Un representant individual de cada grup i un 
coordinador prendran part en la discussió. El coordinador pot ser el docent o un alumne. 
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Tots els representants i el coordinador s'asseuen al voltant d'una taula. Els altres alumnes escoltaran els arguments, posaran 
preguntes addicionals i votaran la decisió flnal. 
Abans de començar el debat, la classe sencera estableix les normes adients (p.e. la persona que té el torn no pot ser 
interrompuda, cada representant té dos minuts per presentar els seus arguments, etc.) 

Pas 4.  
El coordinador introdueix el tema. Presenta els participants a l'audiència i recorda les regles del debat. Després, cada participant 
exposa la visió i els arguments de la persona o grup social que representa. Després de completar totes les presentacions, pot 
començar una segona ronda en la qual els representants intenten rebatre els arguments dels altres. Al flnal del procés, els altres 
alumnes poden demanar clariflcacions o fer alguna pregunta. 

Pas 5.  
Una vegada completat el pas anterior, es demana a l'audiència (tots els alumnes excepte els representants que han participat en 
el debat) que voti per decidir si la inversió de la mina d'or es durà a terme o no. 

Pas 6.  
L'activitat flnalitza amb la reflexió, que ajuda a destensar els ànims. En aquest pas el docent se centra en el procés real amb 
preguntes com les següents: 
-Què us ha agradat més? 
-Què creieu que no ha anat bé? 
-S'han respectat les normes? 
-Els arguments exposats durant el debat eren convincents? 
A través de tot el procés, el professor ha d'assegurar-se que sorgeixin els conflictes d'interessos i les opinions diverses que trobem 
en moltes qüestions relacionades amb el medi ambient. Les contradiccions entre aquestes opinions guien principalment les 
nostres opcions i decisions, tant personals com a col·lectives, en els temes de medi ambient i sostenibilitat. 

Mina d'or 

Escenari 
Elatos és un poble tranquil situat en un entorn natural preciós. Els seus habitants són bàsicament pagesos i ramaders, mentre que 
d'altres es desplacen diàriament a la ciutat, que és una destinació turística situada a 30 km. Darrerament, a causa del preu de la 
gasolina, aquests desplaçaments són cars i molts habitants es veuen obligats a traslladar-se de forma permanent a la ciutat. Des 
de fa alguns mesos, els veïns estan nerviosos perquè unes inspeccions geofísiques han trobat or. Una gran empresa internacional 
vol començar a extreure el metall preciós i promet als veïns llocs de treball per a tots i un desenvolupament a gran escala del 
poble. Alguns veïns es mostren a favor de la mina, mentre que d'altres estan completament en contra. Per poder arribar a una 
decisió, l'alcalde celebra una assemblea extraordinària i convida al debat a representants dels grups socials implicats perquè 
exposin els seus punts de vista. Després d'aquest debat, se celebrarà una votació perquè tots els veïns puguin posicionar-se a 
favor o en contra d'aquest projecte miner. 

Rols suggerits 
Representants de l'empresa: creuen que la inversió generarà llocs de treball i portarà el desenvolupament al poble, atraient una 
gran quantitat de treballadors. Prometen que realitzaran tots els estudis mediambientals necessaris i que, per tant, no hi haurà 
cap problema per a l'entorn. 
Representants d'organitzacions ecologistes: creuen que la mina tindrà un impacte negatiu en el medi ambient i que aquesta 
inversió suposarà un cop molt dur a la zona. Intenten convèncer als veïns que haurien de seguir una via de desenvolupament 
alternativa (per exemple amb l'agricultura i la ramaderia ecològiques o el turisme rural) que no tingui un greu impacte en la 
qualitat de l'entorn. 
Veïns que treballen a la ciutat: creuen que la mina és la única oportunitat de trobar feina al poble. No volen abandonar les seves 
cases i pensen que el desenvolupament de la seva zona els permetrà millorar les condicions de vida. 

Pagesos i ramaders: estan en contra del projecte, bé perquè perdran les seves terres a causa de l'expropiació o perquè la qualitat 
dels seus productes es deteriorarà. Volen mantenir intacte l'entorn natural i continuar amb la seva vida tranquil·la vinculada a la 
natura. 
Productors locals i botiguers: veuen la mina com una gran oportunitat perquè podran expandir les seves activitats. Els veïns 
guanyaran més diners i els nous treballadors que vinguin revitalitzaran el poble. 
Altres veïns: no donen suport a la inversió perquè tenen por de les conseqüències mediambientals i el canvi que comportarà en la 
vida del poble. No es flen ni de l'empresa ni de l'Estat i creuen que la mina perjudicarà el futur del poble. 

Per saber més sobre les qüestions mineres:  
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En anglès: 
An overview of mining and its impacts (https://www.elaw.org/flles/mining-eia- guidebook/Chapter1.pdf)(from “Guidebook for Evaluating Mining 
Project” by Elaw) 
Mining pollution: Does gold mining emit mercury? (http://www.miningfacts.org/Environment/Mining-pollution-Does-gold-mining- emit-mercury/) 
A case study on the environmental and socio-economic impacts of mining on local livelihoods in Tanzania (http://webfactoryinternational.co.za/
preview/womin/images/impact-of- extractive-industries/land-grabs/AGN%20Kitula%20-%20Socio- 
Economic%20and%20Environmental%20Impact%20of%20Mining%20in%20Tanzania 
Sustainable gold mining in Europe (http://www.euromines.org/flles/publications/sustainable-gold-mining-europe- english-language-version.pdf) by 
Euromines 
About responsible gold mining (http://www.gold.org/gold-mining/responsible- mining/environment) 
En castellano: 
El Gobierno de Asturias veta el proyecto de la mina de oro de Salave (http://www.ecoportal.net/Temas- Especiales/Mineria/
Mineria_de_oro_a_cielo_abierto_y_sus_impactos_ambientales) 
El impacto ambiental de la minería (http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1419014991_661594.htm 
El impacto ambiental de la minería (http://www.uclm.es/users/higueras/MAM/MAMT1.htm) 

Enfocament pedagògic 
Tenint en compte que les qüestions mediambientals no tenen una solució senzilla, l'anàlisi dels conflictes d'interessos i de les 
diverses visions requereixen pensament crític, interpretació i valoració de tots els elements implicats i la capacitat d'investigar i 
avaluar les conseqüències de cada solució. Totes aquestes habilitats són molt importants per a la ciutadania. A més, la participació 
activa a la societat demana capacitats importants per identiflcar i avaluar les dades, entendre i formular arguments fonamentats i 
aplicar el criteri i el pensament crític. 
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE +9 

UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 
1.1. La biodiversitat com a component essencial dels sistemes ecològics 

Pregunta 1. La biodiversitat és la riquesa natural que inclou un gran nombre de plantes i animals diferents, els seus hàbitats i gens. 
Observa les fotografies i digues quina té la biodiversitat més gran. 

 

Font: http://wallpaper-wallpapers.com/; http://www.goodnews.ee/; http://fibir.ut.ee/ 

La biodiversitat és més gran a la imatge: ……………………….. 

Pregunta 2. Escull el títol d'aquesta imatge 
 

Font: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/AE_ecology.html 

1. 2. 3.

❑ Flux energètic 
de l'ecosistema 

❑ La vida i la mort del gos de 
caça 

❑ Vida salvatge i rajos del 
sol 

❑ Pèrdua de l'ecosistema 
❑ Pèrdua de l'energia 

a l'ecosistema

A
va

lu
ac

ió
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UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

2.1. Justícia mediambiental 

Pregunta 3. Marca l'expressió que no representa la justícia mediambiental. 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 
1. Les responsabilitats de l'actual sistema econòmic 

Pregunta 4. Gairebé totes les activitats productives es basen en l'ús dels recursos naturals. Aquests recursos són, per 
exemple: 

❑ Aigua 
❑ Aire 
❑ Sòl 
❑ Energia solar 
❑ Fusta 
❑ Combustibles fòssils 
❑ Plantes 
❑ Minerals 
❑ Metalls 
❑ Animals. 

Quins d'aquests són recursos naturals no 
renovables? ................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

............ 

3. 2. Cadenes de producció: impactes socials i culturals 

Pregunta 5. Com es diu el procés d'aquesta imatge? 

❑ Cadena de producció simple 
❑ Cadena alimentària simple 
❑ Cadena de generació de residus simple 
❑ Cadena econòmica simple 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES GENERACIONS FUTURES 
4.3. Nous models de participació 

Pregunta 6. La transformació de l'actual model de producció requereix grans canvis. En la taula hi ha els canvis que s'haurien 
de fer. Escriu a la fila superior de la taula qui hauria de fer aquests canvis. 

1. Polítics 
2. Consumidors 
3. Empresaris 

Han de dissenyar productes 
d'una forma que durin més.

Han de ser creatius per utilitzar 
les coses que ja tenen.

Han d'aplicar lleis beneficioses 
per a les persones.

Han de dissenyar productes 
d'una manera que es puguin 
reparar.

Han de ser creatius per reparar i 
compartir coses i serveis.

Han de repartir equitativament 
els fons estatals.
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El benefici no ha de ser el primer 
objectiu.

Han de ser creatius per produir 
pel seu compte o en comunitats.

Han de prendre les decisions 
correctes.
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE +11 

UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 

Pregunta 1. 

RESPON LA PREGUNTA I ACABA L'ESQUEMA 

QUÈ ÉS LA BIODIVERSITAT? 

FIGURA: Nivells d'organització del concepte de biodiversitat. 

Pregunta 2. 
AQUESTES FRASES SÓN CERTES O FALSES? Corregeix els errors. 

-La biodiversitat es divideix en dos nivells: la diversitat de les espècies i la diversitat de l'ecosistema. 

-Fins ara s'han descobert aproximadament 1,9 milions d'espècies a tot el món. 

-Sense la biodiversitat cap dels mecanismes ecològics fonamentals (com la pol·linització) existiria. 

UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

Pregunta 3. 
ASSENYALA LA RESPOSTA CORRECTA QUÈ ÉS LA JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL? 

-El dret de les comunitats i els ciutadans a viure en un entorn net i saludable amb moltes activitats industrials i econòmiques. 

-El dret de les comunitats i els ciutadans a viure en un entorn net i saludable sense veure's perjudicats o afectats per una 
activitat econòmica o industrial. 

Pregunta 4. 
DÓNA UN EXEMPLE D'INJUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 

Pregunta 5. 
MIRA EL DIAGRAMA A LA SECCIÓ 3.1 (Quant durarà?) 
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OMPLE LA TAULA I RESPON 

QUIN ELEMENT ÉS EL QUE MÉS ES CONSUMEIX AVUI DIA? 

Pregunta 6. 
MIRA EL VÍDEO DEL CICLE D'UN SMARTPHONE. 

CITA DIFERENTS PROBLEMES QUE SUCCEEIXIN EN LA FASE DE PRODUCCIÓ 
D'UN SMARTPHONE. 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES FUTURES GENERACIONS 

Pregunta 7. 
COL·LOCA LES SEGÜENTS FONTS ENERGÈTIQUES A LA CASELLA CORRECTA. 

Energia solar, energia eòlica, combustible fòssil, biomassa, carbó, energia hidroelèctrica, energia nuclear, gas. 

ELEMENT QUANTS ANYS DURARÀ SI...

el món el consumeix de la manera 
que ho fa ara.

el món el consumeix la meitat de 
la mitja dels Estats Units.

ALUMINI

OR

TÀNTAL
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AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DE + 14 

JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL UNITAT 1. EN UN ÚNIC MÓN 

PREGUNTA 1. 
MIRA EL MAPA DE LA SECCIÓ 1.2 (LES REGIONS AMB ELS PUNTS CLAU DE LA BIODIVERSITAT) 

NOMENA TRES CONTINENTS ON ES TROBIN REGIONS AMB PUNTS CLAU DE LA BIODIVERSITAT. EXPLICA PER QUÈ HO SÓN. 

UNITAT 2. NO TOTS DISPOSEM DE LES MATEIXES OPORTUNITATS 

PREGUNTA 2. 
QUÈ ÉS LA JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL I COM ES CONNECTA AMB EL TERME “RACISME 
MEDIAMBIENTAL”? 

PREGUNTA 3. 
TROBA UN EXEMPLE DE JUSTÍCIA MEDIAMBIENTAL AL TEU PAÍS. 

UNITAT 3. L'IMPACTE DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA 

PREGUNTA 4. 
MARCA LA RESPOSTA CORRECTA. 

QUÈ ÉS EL PIB? 

-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS DINS DE LES 
FRONTERES D'UN PAÍS DURANT CINC ANYS. 
-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS DINS DE LES 
FRONTERES D'UN PAÍS DURANT UN ANY. 
-EL PIB (PRODUCTE INTERIOR BRUT) MESURA EL VALOR MONETARI DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS PRODUÏTS PELS CIUTADANS 
D'UN PAÍS DURANT UN ANY. 

PREGUNTA 5. 
MIRA EL VÍDEO DEL CICLE DE VIDA D'UN SMARTPHONE. 
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CITA ELS IMPACTES PER A LA SALUT HUMANA I PER AL MEDI AMBIENT QUE ES DONEN A LES DIFERENTS ETAPES DEL CICLE DE 
VIDA D'UN SMARTPHONE. 

UNITAT 4. EL NOSTRE LLEGAT PER A LES FUTURES GENERACIONS 

PREGUNTA 6. 
DÓNA DOS EXEMPLES QUE VERIFIQUIN LA SEGÜENT AFIRMACIÓ I DOS EXEMPLES QUE LA CONTRADIGUIN: “ÉS IMPOSSIBLE 
DEIXAR EL PLANETA MILLOR DEL QUE ENS L'HAN DEIXAT A NOSALTRES”. 

PREGUNTA 7. 
OMPLE LA TAULA. 

AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LES FONTS D'ENERGIA RENOVABLES I NO RENOVABLES. 

Text d'avaluació de: Aija Kosk, professora de polítiques mediambientals i economia (LINK ATTIVO

AVANTATGES ( + ) DESAVANTATGES (-)

Energia solar

Energia hidroelèctrica

Energia eòlica

Combustibles fòssils

Carbó

Nuclear
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5.1 Què és el clima?

El clima representa un sistema on, general-
ment, predominen unes condicions mete-
orològiques en una determinada regió, la 
mitjana de la qual es calcula en sèries d’anys 
(normalment 30), com s’explica a la Unitat 5.4. 
Les diferents zones climàtiques acostumen a 
formar-se per franges longitudinals, excepte 
en els pols, que són circulars, i poden classi-
ficar-se de manera latitudinal des del tròpic 
equatorial (amb una radiació solar més alta i 
gairebé perpendicular) fins a les zones polars, 
que reben menys calor.

Indubtablement, el clima és un sistema molt 
complex i dinàmic amb mecanismes propis 
(Figures 5.1.1 i 5.1.2) que depèn de molts 

factors (forces) d’origen natural (p.e. variació 
solar, sistema d’aigua, ús de la terra, biodiver-
sitat o erupcions volcàniques) i també provo-
cats per l’activitat humana, com l’efecte hi-
vernacle. En impactar amb la Terra, la radiació 
solar directa comporta un cert nivell de modi-
ficació quan torna de nou a l’atmosfera (l’efec-
te albedo, amb el 30% de radiació) o s’ampli-
fica per l’efecte hivernacle (la re-radiació pels 
gasos atmosfèrics d’efecte hivernacle). Sense 
aquests gasos (p.e. el vapor d’aigua, el diòxid 
de carboni, el metà) que de forma natural tro-
bem a l’atmosfera, absorbint i emetent radia-
ció infraroja, la superfície de la Terra seria, de 
mitjana, uns 33 ºC més freda.

Fig.5.1.1 El balanç energètic mitjà anual i global de la Terra (Crèdits: www.wmo.int (https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/
ghgbull06_en.html))
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Fig.5.1.2 Factors de variabilitat climàtica (Crèdits: www.meteorologyclimate.com (http://www.meteorologyclimate.com/climate- 
variation-factors.htm))

La classificació moderna del clima ve determi-
nada per nombroses variables bioclimàtiques 
derivades de la temperatura mensual i dels 
valors de precipitació, i representa les ten-
dències anuals (p.e. la mitjana de temperatura 
anual), estacional i fins i tot els registres extre-
ms (p.e. la temperatura dels mesos més fred 
i més calorós). Pots veure-ho (Figura 5.1.3) i 
llegir més en aquests documents sobre les va-
riables climàtiques essencials (Pdf referencia 5.1a) 

(anglès (http://www.google.sk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac-

t=8&ved=0CCgQFjAA&url=ht 4oCy7sEDyhKwSQQQ&si-

g2=GGJYgwsu1FrWcrhUEdQ9bA&bvm=bv.96952980,d.

d24)   i (castellà (https://unfccc.int/files/methods_and_

science/research_and_systematic_observatio
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Fig.5.1.3 Esquema de classificació meteorològica (Crèdits:Climate classification scheme bing search (http://www.bing.com/images/
search?q=coppen+climate+classification&view=detailv2&&&id=69CF30DEBAEFEDB8CFF450))

El sistema de classificació moderna del clima 
determina cinc tipus de clima amb nombro-
ses subcategories, com es pot comprovar 
en aquest mapa interactiu (http://oceanservice.

noaa.gov/education/pd/oceans_weather_climate/media/

climat  Els climes tropicals amb temperatures 
altes constants inclouen boscos tropicals 
(on tots els mesos hi ha precipitacions amb 
un mínim de 60 mm de mitjana), el monsó 
(amb pluges anuals de més de 10.000 mm) i 
els climes de la sabana. Els climes secs amb 
una estació seca diferenciada (en els climes 

àrids i semi-àrids) es troben en els deserts 
(amb grans oscil·lacions diürnes i també es-
tacionals, i on a l’estiu se superen els 45 ºC) i 
les estepes. Els climes temperats, com el me-
diterrani (amb estius secs i calorosos), els su-
aus o els oceànics (amb estius freds i hiverns 
suaus) predominen a Europa. Els climes més 
freds, el polar i l’alpí, es troben especialment 
a la tundra.

Text de: Peter Fedor, Professor d’Ecologia Ambiental
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5.2 Què regula el CO2  
 a la atmosfera?

El carboni és un element fonamental del nos-
tre planeta. No només està present en l’oceà, 
en l’aire i en les pedres, també tots els éssers 
vius estan creats de carboni. En el nostre en-
torn, el carboni no és ni flx ni estable, sinó 
que es mou entre les esferes de la Terra. En 
l’atmosfera, amb la seva oxidació, el carboni 
esdevé CO2, diòxid de carboni.

Les principals fonts naturals de CO2 són l’acti-
vitat volcànica (les erupcions), els grans incen-
dis forestals i els processos d’erosió, descom-
posició i respiració.

Encara que aquests processos naturals sem-
pre han succeït, a l’intensiflcar-se l’activitat 
humana l’efecte de concentració de CO2 a 
l’atmosfera contribueix a aquest efecte hiver-
nacle (veure la Unitat 6.2).

Malgrat que algunes erupcions volcàniques 
presenten grans quantitats de CO2, les acti-
vitats humanes n’emeten, de mitjana, 135 ve-
gades més a l’any que els volcans. La ràpida 
evolució industrial de la humanitat durant els 

últims segles ha augmentat de forma subs-
tancial el contingut de CO2 a l’atmosfera (veu-
re la Unitat 6.2 ), degut principalment a tres 
orígens:

1) la crema de combustibles fòssils com el pe-
troli, el carbó, la torba i el gas natural; 2) la pro-
ducció de ciment; 3) els canvis a gran escala 
de l’ús de la terra (p.e. la desforestació).

En altres paraules, el carboni que estava em-
magatzemat en diferents minerals i compos-
tos orgànics (com les reserves de carbó, metà 
i petroli) durant centenars de segles s’ha alli-
berat a l’atmosfera en forma de CO2 en un pe-
ríode de temps molt curt (els últims 250 anys, 
és a dir, des de l’inici de la revolució industrial) 
i gràcies a la combustió d’aquests compostos 
anomenats “combustibles fòssils”.

D’aquesta manera, el balanç entre aquestes 
causes esmentades a dalt i els embornals de 
carboni, principalment els oceans i la vegeta-
ció (Figura 5.2.1), regulen la presència de CO2 
a l’atmosfera.



SAME World Edu-kit

114

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

U
N

IT
AT

S

Fig.5.2.1 a més compostos de carboni procedents de diferents orígens antropogènics que s’afegeixen a aquest cicle, creant 
així el cicle de carboni post-industrial (Font:    http://www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.pdf (http://www.epa.gov/
airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.pdf))

A escala global, els boscos, els pantans i els 
oceans són importants embornals de carboni 
(espais que absorbeixen el CO2) i es troben 
entre els ecosistemes clau per a la regulació 
del clima. En aquest context, els boscos en 
particular són ecosistemes essencials que 
actuen com a embornals -dipòsits naturals- 
de carboni a llarg termini. A mesura que els 
arbres creixen, els boscos retenen el carboni 
en forma de biomassa, tant subterrània com 
terrestre. Així, retenen durant dècades el gas 
absorbit. L’avantatge dels boscos com a em-
bornals, en comparació amb d’altres ecosis-
temes que absorbeixen el carboni, es deu al 
que la fusta és un material durador: encara 
que es tallin els arbres i es transformin en pro-

ductes, el carboni roman dins la fusta i, com 
a tal, no queda alliberat a l’atmosfera. Cremar 
fusta com a combustible té un balanç zero en 
l’atmosfera perquè el carboni alliberat és el 
mateix que van capturar els arbres.

El canvi climàtic tindrà un impacte directe en 
el cicle del carboni. Existeixen cicles de curt 
termini (entre l’atmosfera, la hidrosfera i la bi-
osfera) i cicles de llarg termini (que inclouen 
la litosfera i les profundes capes en els oceans 
i els sediments).

Altres gasos d’efecte hivernacle
Altres gasos d’efecte hivernacle, a més del 
CO2, són: el vapor d’aigua (H2O), el metà 
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(CH4), l’òxid de nitrogen (N2O) i els gasos flu-
orats (també coneguts como gasos  F).

-Vapor d’aigua (H2O): El vapor d’aigua és un 
dels gasos d’efecte hivernacle més impor-
tants, doncs és el més habitual i estès i, com-
parat amb altres gasos d’efecte hivernacle, 
existeix en grans proporcions. L’augment 
de la temperatura de la Terra combinat amb 
les petites partícules emeses per la indústria 
genera més vapor d’aigua que roman a l’at-
mosfera, fet que provoca, posteriorment, 
l’augment de l’efecte hivernacle. D’aquesta 
manera, tot i que l’activitat humana no sigui 
el principal origen de la formació de vapor 
d’aigua, les petites partícules emeses a través 
dels processos industrials poden forçar al va-
por d’aigua a romandre a l’atmosfera.
-Metà (CH4): Les característiques dels gasos 
d’efecte hivernacle varien àmpliament. Per 
exemple, el metà roman a l’atmosfera du-
rant aproximadament deu anys, però durant 
aquest temps absorbeix entre el 10% i el 25% 
més de radiació tèrmica que el CO2 en tot un 
segle.

-Els orígens antropogènics (és a dir, que són el 
resultat d’activitats humanes) del metà estan 
principalment vinculats a la producció ener-
gètica, les fuites de gas, l’agricultura, la rama-
deria i el tractament d’escombraries i aigües 
residuals. No obstant això, davant l’absència 
d’oxigen, el metà també s’allibera durant els 
processos de descomposició natural. Altres 
orígens naturals del CH4 pantans, les torberes 
i els pantans.

-Òxid de nitrogen (N2O): El N2O absorbeix 
centenars de vegades més les radiacions tèr-
miques, i de forma més eflcaç, que el CO2, si 
bé la proporció de N2O a l’atmosfera és rela-
tivament baixa en comparació amb altres ga-
sos d’efecte hivernacle. Els principals orígens 
industrials de N2O són l’agricultura, la gestió 
de residus i la producció d’energia.

-Gasos fluorats (CFC, HCFC, HFCs, PFCs, SF6): 
Els gasos-F o fluorats solen utilitzar-se en 
neveres, escumes, extintors, dissolvents, pes-
ticides i aerosols propel·lents. A diferència 
d’altres gasos d’efecte hivernacle, els fluorats 
són molt persistents en l’atmosfera. Algunes 
d’aquestes emissions afectaran al clima du-
rant dècades o segles, per la qual cosa resul-
ten molt perillosos flns i tot en petites quan-
titats.

Fonts:

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_war-

ming.html (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/

vapor_warming.html)

http://www.unep.org/vitalforest/Report/VFG-12-Fo-

rests-and-the-carbon- cycle.pdf (http://www.unep.org/

vitalforest/Report/VFG-12-Forests-and-the- carbon-cycle.

pdf ) (en castellano: http://www.unep.org/pdf/Naturalflx-

flnal_Spanish.pdf (http://www.unep.org/pdf/Naturalflxfl-

nal_Spanish.pdf ))

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del Canvi 

Climàtic, Politecnico di Milano ; Ylle Napa, Consultor medi-

ambiental
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5.3 La històrica capacitat humana 
 per adaptar-se al canvi climàtic

Els ecosistemes, el clima i les comunitats hu-
manes estan fortament interrelacionades. Els 
ecosistemes mantenen a les societats huma-
nes i els permeten millorar gràcies als recur-
sos nutricionals, mediambientals, culturals i 
recreatius que proporcionen.

Tots depenem de manera directa o indirec-
ta dels productes i serveis dels ecosistemes, 
com collites, bestiar, peix, fusta, aigua pota-
ble, oxigen i la natura en general (llegiu més 
a la Unitat 1). El clima és una part integral dels 
ecosistemes, els influencia i també es veu in-
fluenciat per ells, tant local com globalment 
(llegiu més a les Unitats 5.1 i 5.2). D’aquesta 
manera contribueix categòricament a deter-
minar les condicions de vida de les comuni-
tats humanes. La nostra capacitat d’adaptació 
i flns i tot de desenvolupament en múltiples 
entorns naturals és una de les característiques 
principals de la nostra espècie. Des del gelat 
Àrtic a la càlida zona del Mediterrani, del sud-
est asiàtic monsònic a l’àrid Sahel, els humans 
vivim a tot arreu. En efecte, un nivell molt 
elevat d’adaptabilitat podria ser la principal 
característica que deflneix el nostre ampli gè-
nere, l’Homo.
Recentment, un equip d’investigadors ha de-
flnit que la capacitat dels ancestres humans 
per ajustar-se a la inestabilitat de condicions 
flnalment va permetre que les primeres es-
pècies d’Homo es diversiflquessin, sobrevis-
quessin i comencessin a expandir-se d’Àfrica 
a Euràsia fa 1,85 milions d’anys.

Així doncs, l’adaptació als canvis del clima 
no és cap novetat. A través de la història, les 
societats humanes han demostrat, repeti-
dament, una gran  capacitat d’adaptació a 
diversos canvis climàtics i mediambientals, 
ja sigui a través de la migració a altres zones, 
canviant el tipus de collites o construint dife-
rents tipus d’habitatge. Això va ser així, per 
exemple, amb els inuit de Groenlàndia, que 
representen la culminació de milers d’anys de 
desenvolupament cultural dels pobles àrtics, 
que van aprendre a dominar les dures con-
dicions d’aquell territori. Els inuit van desen-
volupar diferents estratègies per adaptar-se 
a les difícils condicions climàtiques, com la 
construcció d’iglús. En els foscos hiverns àr-
tics cremaven greix de balena i de foca com 
a combustible i per a tenir llum en unes con-
dicions on hi havia poca fusta disponible per 
construir, escalfar i il·luminar les cases. Com 
també escassejava la fusta per construir bar-
ques, estiraven les pells de foca en marcs per 
elaborar els caiacs i un altre tipus de barques 
anomenades umiaqs, prou grans com per 
endinsar-se en aigües perilloses a la recerca 
de balenes, animals que els proporcionaven 
molt més aliment que els que tenien a prop.

Al mateix temps, segons el llibre de Jared 
Diamond Colapso. Por qué unas sociedades 
perduran y otras desaparecen, el canvi climà-
tic pot incloure’s entre els factors a considerar 
quan intentem entendre el suposat col·lapse 
mediambiental, juntament amb el dany eco-
lògic, els veïns hostils, els socis comercials 
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amistosos i les respostes de la societat als seus 
problemes mediambientals. Aquest va ser el 
cas, també a Groenlàndia, del col·lapse de la 
comunitat norse. Inicialment va prosperar en 
aquest país a causa d’un afortunat ventall de 
circumstàncies que van acompanyar la seva 
arribada. Van arribar en una època amb un 
clima relativament temperat, quan la majoria 
d’anys la producció de fenc era suflcient, les 
rutes marítimes cap a Europa estaven lliures 
de gel i en el vell continent existia una deman-
da de les seves exportacions d’ivori de morsa. 
A més, tampoc hi havia natius americans en 
cap lloc proper als assentaments dels norses 
ni bases de caçadors. Tots aquests avantatges 
inicials gradualment es van tornar en contra 
seva. Si bé el canvi climàtic, la baixada de la 
demanda europea d’ivori i l’arribada dels inuit 
van ser uns factors que els norses no van po-
der impedir, com van gestionar aquests canvis 
sí que estava a les seves mans. El seu impacte 
en el paisatge (destruint la vegetació natural, 
provocant l’erosió del sòl i tallant la gespa útil 
per a la pastura) van ser factors clau que van 
contribuir a la desaparició de la colònia norse 
de Groenlàndia. Així, veiem com el progressiu 
refredament de l’Hemisferi Nord a Groenlàn-
dia durant els segles XV i XVI va ser negatiu 

pels norses però positiu pels inuits.

En conclusió, podem observar que el clima 
pot tornar-se més fred o més calorós, més hu-
mit o més sec, més o menys variable segons 
els mesos o entre els anys a causa de canvis 
en les forces naturals i que no guarden cap re-
lació amb les activitats humanes. El canvi cli-
màtic natural pot fer que les condicions siguin 
millors o pitjors per a qualsevol societat, fent 
que unes es beneflciïn mentre que unes altres 
es vegin perjudicades per aquests canvis.

Avui dia, la qüestió clau és l’actual índex del 
canvi climàtic global, insòlitament elevat si 
ho comparem amb els passats canvis que han 
experimentat les societats. Un canvi més re-
lacionat amb les activitats humanes que no 
pas amb les causes naturals. En un món cada 
vegada més interdependent, els efectes ne-
gatius del canvi climàtic en una població o en 
un sector econòmic poden implicar repercus-
sions a tot el món, i els vincles entre el canvi 
climàtic i altres factors que determinen el col-
lapse de les comunitats humanes, com identi-
flca Diamond, cada vegada són més patents.

Text de: Anna Brusarosco, gestora de projectes de CEVI
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5.4 La natura pot tenir drets?

“La natura o Pacha Mama, on es reprodueix i 
realitza la vida, té dret a que es respecti inte-
gralment la seva existència i el manteniment i 
regeneració dels seus cicles vitals, la seva es-
tructura, funcions i processos evolutius. Tota 
persona, comunitat, poble o nacionalitat po-
drà exigir a l’autoritat pública el compliment 
dels drets de la natura.” Art. 71, Cap. 7, Drets de 
la Natura, Constitució d’Equador, 2008 .

Equador va ser el primer país del món que 
va incorporar els drets de la natura en la seva 
constitució del 2008. Un any després, Bolívia 
també ho va fer (http://www.harmonywithnatureun.

org/content/documents/159Bolivia%20Consituci 

Ambdues constitucions van donar molt im-
puls als moviments de justícia mediambiental. 
La regió andina ha demostrat el seu compro-
mís activista en reconèixer aquests drets de la 
natura amb propostes tant a Amèrica Llatina
com a les Nacions Unides.(En italià (http://www.

forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/do-

cumenti_forum en anglès (http://www.harmonywithna-

tureun.org/rightsofnature.html) i en castellà  (http://www.

mindixenes.org/spip.php?article195)) .

Això s’ha estès en els últims anys, per exemple 
a Índia, Mèxic, Estats Units, Nepal, Nova Zelan-
da i Turquia, tant a nivell local com nacional.
Els drets de la natura consagren el dret dels 
ecosistemes i de les comunitats naturals (en-
tre aquestes els éssers humans) a existir i man-
tenir les seves característiques, sense que se’ls 
consideri només béns per ser explotats.

L’anomenada jurisprudència de la Terra (Earth 
jurisprudence en anglès) difereix en aquest 
sentit de la clàssica llei mediambiental, que 
considera la naturalesa digna de protecció 
només quan posa en risc l’existència dels és-
sers humans.

Text de: Alessia Romeo, gestió de projectes
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5.5 Quines són les diferències 
 entre el clima i el temps 
 meteorològic i què és un 
 fenomen meteorològic extrem?

El temps meteorològic és l’estat de l’atmosfe-
ra en un lloc i un moment determinat. El clima 
és la mitjana de les condicions atmosfèriques 
(com la temperatura o la precipitació) durant 
un llarg període de temps, així com la mitjana 
de les condicions meteorològiques en un lloc.
El temps meteorològic es basa en l’observació 
en un moment particular. En canvi, el clima es 
basa en moltes observacions durant molts 
anys.

El temps meteorològic ens afecta de moltes 
formes. Afecta el que fem i com ens vestim, 
com viatgem i flns i tot el nostre estat d’ànim. 
Els meteoròlegs mesuren les condicions me-
teorològiques en diferents llocs i utilitzen 
aquesta informació per informar i fer pronòs-
tics sobre les condicions futures del temps.
Els pronòstics meteorològics i la projecció cli-
màtica són, doncs, molt diferents: la primera 
es basa en la memòria i, d’aquesta manera, 
s’ha convertit en una ciència que permet pre-
dir el temps per als següents dies. La predic-
ció climàtica només es pot realitzar en escales 
de dècades.

El clima és un indicatiu del temps mitjà anu-

al, però també mesura la probabilitat de fe-
nòmens poc freqüents que ocorren durant 
l’any. Com a exemple, les pluges suaus seran 
la característica d’una zona, però conèixer la 
probabilitat d’un factor extrem com els episo-
dis de pluges torrencials que poden provocar 
inundacions és important per a les activitats 
humanes.

La distribució dels valors dels paràmetres cli-
màtics en una zona (és a dir, la temperatura o 
la precipitació diària o mensual) segueix una 
corba normal (corba de Gauss) que té el pic 
en la mitjana i és més plana o flna depenent 
de la desviació dels valors restants (Fig. 5.1.1).

Els valors que estan a l’extrem de la distribu-
ció s’anomenen “fenòmens extrems” perquè 
són forts però poc probables (com els dies 
més calorosos, les precipitacions molt inten-
ses, les grans ventades...).

Amb el canvi climàtic, les corbes normals dels 
diferents fenòmens climàtics canvien i els 
fenòmens extrems sorgeixen d’una manera 
cada vegada més freqüent.
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Fig.5.5.1   El canvi climàtic modiflca les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems. (Font: Solomon et al., 2007, Technical 
Summary. In: Climate Change 2007: The Physical Ciències Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.)

Fig.5.5.2  Estadística de la freqüència de distribució d’anomalies en les temperatures d’estiu a Europa. Cada línia vertical 
representa la mitjana de la temperatura estival durant un únic any. Els estius més calorosos estan destacats. Les barres grises 
representen la distribució del període 1500-2002 amb una corba gaussiana en negre. (Font: http://www.nature.com/nclimate/
journal/v2/n7/fig_tab/nclimate1452_F4.html (http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n7/fig_tab/nclimate1452_F4.html)

Alguns canvis en els extrems també es veuen 
al planeta: com a exemple, el següent gràflc 
(Fig. 5.5.2) mostra les temperatures d’Europa 

a l’estiu del 2003. L’any 2010 es va sobrepassar 
la mitjana normal.

Text de: Katrin Saart, geògraf, gestor de projectes, educador; i Fernando Alves, enginyer forestal.
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6.1 Indicis del canvi climàtic

La temperatura mitjana de la Terra està pu-
jant, però això no és l’únic indicador del canvi 
climàtic. Segons l’IPCC (Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el Canvi Climàtic ) tant 
la mitjana de la temperatura global com el ni-
vell del mar són més elevats, els oceans s’han 
escalfat i l’índex de desglaç s’ha accelerat. Els 
científics observen molts factors per trobar 

indicis sobre aquest canvi. Per exemple, exa-
minen els registres històrics, recopilen mesu-
raments i observen tendències en la tempe-
ratura, en els patrons meteorològics, en els 
canvis del nivell del mar i en altres elements 
naturals. Una il·lustració dels indicadors del 
canvi climàtic es pot veure a la Figura 6.1.1.

Fig. 6.1.1  Indicis del canvi  climàtic (Crèdits:    http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigFAQ2.1-
1.jpg)  (http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigFAQ2.1- 1.jpg)
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Cada any es donen diverses anomalies en el 
clima (veure la Unitat 5.4), com s’evidencia en 
la Figura 6.1.2 pel 2014.

D’aquestes anomalies destaquem les se-
güents:
-La temperatura atmosfèrica: Des de 1880, 
la temperatura mitjana global ha augmentat 
0,9°C. La mitjana de la temperatura mesurada 
per dècades en diverses zones d’Europa ha 
augmentat 1,3°C entre l’època pre-industrial 
i la dècada del 2002-2011, és a dir, més que la 
mitjana global i que la majoria de superfície 
terrestre del planeta.
Les tres últimes dècades han estat més calo-
roses que qualsevol altra des de 1850. Encara 
que l’increment de la temperatura pugui sem-
blar ínfim, a l’Hemisferi Nord el període de 30 
anys que va de 1983 al 2012 va ser probable-
ment el més càlid dels últims 1400 anys.
La freqüència d’onades de calor ha crescut 
en moltes zones d’Europa, així com també ha 
augmentat el nombre de fortes precipitaci-
ons en moltes parts del món.
L’atmosfera afecta als oceans i aquests, al seu 
torn, repercuteixen en l’atmosfera. Com que 
la temperatura de l’aire augmenta, els oceans 
absorbeixen la majoria d’aquesta calor i s’es-
calfen.

-L’augment del nivell del mar: Els oceans i l’at-
mosfera, com hem dit, estan interrelacionats 
i, en conseqüència, l’augment de les tempe-
ratures afecta també la mitjana de la tempe-
ratura dels oceans. Com més s’escalfa l’aigua, 
més s’evapora. Entre 1901 i 2014, el nivell del 
mar va pujar 20 centímetres, amb una mitjana 
d’1,7 mm/any. La taxa s’ha incrementat fins 
als 3,3 mm/any durant el període 1993-2014. 
El nivell del mar també puja pel desglaç de les 
glaceres, en particular a Groenlàndia i a la Pe-
nínsula Antàrtica i les làmines de gel afegei-

xen més aigua als  oceans.
-L’increment de l’acidificació dels oceans: 
L’oceà juga un paper important pel manteni-
ment equilibrat del cicle del carboni a la Terra 
(veure Unitat 5.2). Des de que els éssers hu-
mans van començar a cremar combustibles 
fòssils, l’acidificació de la superfície dels oce-
ans ha  crescut al voltant del 30% a causa de 
les emissions de compostos acidificants com 
el diòxid de carboni a l’atmosfera. D’aquesta 
manera, més quantitat és absorbida pels oce-
ans, on el diòxid de carboni reacciona amb 
l’aigua salada per formar l’àcid carbònic. Això 
provoca l’acidificació del mar. Les conseqüèn-
cies i l’abast d’aquests canvis en el pH per als 
organismes marins i els ecosistemes encara 
no es coneixen completament, però són po-
tencialment molt perilloses.

-La reducció del gel: L’Oceà Àrtic al Pol Nord 
és tan fred que acostuma a estar cobert de 
gel. A l’hivern, la zona coberta per aquestes 
capes gelades és encara més gran; a l’estiu 
disminueix. Si l’aire i l’aigua són més càlides 
que normalment, el gel del Mar Àrtic es desfà 
més de l’habitual a l’estiu. La mínima extensió 
de gel a l’estiu registrada l’any 2012 va ser la 
meitat de la mínima extensió de la dècada de 
1979-1988. El desglaç no provoca que aug-
menti molt el nivell del mar, perquè abans de 
desfer-se ja sura per l’oceà. No obstant això, la 
blancor del gel rebota de nou els rajos solars 
a l’espai en lloc de ser absorbits pel fosc oceà, 
així que perdre les plaques de gel provoca 
que la temperatura global pugi més ràpid. 
El gel en el mar també és un hàbitat natural 
clau. I, potser més important, el gel en el mar 
és un calibrador sensible de l’escalfament glo-
bal: quan el gel es desfà així, és un indicatiu 
que els canvis ja estan succeint en el sistema  
climàtic.
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-El desglaç de glaceres: Les glaceres són grans 
capes de neu i gel que s’han format durant tot 
un any. Les càlides temperatures provoquen 
que es fonguin més ràpid del que triguen a 
acumular nova neu i, de fet, les glaceres han 
continuat disminuint pràcticament a tot el 
món i continuaran fent-ho mentre segueixi 
aquest sistema climàtic. Això, al seu torn, afecta 
als ecosistemes del seu al voltant, així com als 
cabals dels rius (i, per tant, a l’aigua potable).
Els exemples relacionats amb aquest tema po-
deu veure’ls a l’Observador Global de Gel de la 
NASA (http://climate.nasa.gov/interactives/global_ice_vi-

ewer).

El canvi climàtic no significa més dies assole-
llats, com sovint es creu. Com el clima s’ha es-
calfat, cada vegada són més freqüents alguns 
fenòmens meteorològics extrems, com s’expli-
ca a la Unitat 5.5. Per exemple, ho podem veure 
amb l’augment de la calor extrema, les preci-
pitacions extremes i les sequeres en aquestes 
últimes dècades. En una gran oscil·lació entre 
els extrems, les onades de calor s’han tornat 
més llargues i càlides; les sequeres més inten-
ses i més freqüents. Les pluges torrencials o  els 

huracans i altres tempestes tropicals obtenen 
la seva energia de l’aigua calenta dels oceans. 
Això pot generar inundacions i reduir la qua-
litat de l’aigua, així com la seva disponibilitat 
en algunes regions. A més, molts llocs tenen 
menys neu acumulada de l’habitual, amb la 
qual cosa el desglaç és més ràpid. Per exemple, 
es prediu que els hiverns en el nord d’Europa 
seran més temperats i plujosos amb nevades 
inestables.

Per saber-ne més:

IPCC, Fifth Assessment Report FAQ 2.1: “How Do We 

Know the World Has Warmed?” (http://www.metlink.org/

wp-content/uploads/2014/05/FAQ2_1.pdf (http://www.

metlink.org/wp-content/uploads/2014/05/FAQ2_1.pdf))

Comisión Europea, Consecuencias del CANVI CLIMÀTIC: 

(http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_

en.htm (http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/

index_en.htm))

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del Canvi 

Climático, Politecnico di Milano ; Ylle Napa, consultor medi-

ambiental.

Fig. 6.1.2  Anomalies i fenòmens climàtics significatius pel 2014 (Font: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/
extremes/201413.gif) (https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201413.gif)
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6.2 L’augment de la concentració de CO2

El CO2 és un dels principals gasos d’efecte hi-
vernacle que es donen de forma natural en la 
nostra atmosfera, però la seva concentració 
ha augmentat substancialment en els dos úl-
tims segles. Existeix una clara prova d’aquest 
augment, en particular en les darreres cinc 

dècades, quan els humans van començar a 
mesurar directament els nivells atmosfèrics 
de CO2.
La Figura 6.2.1 mostra la ràpida pujada dels 
nivells de CO2 a l’atmosfera des de la dècada 
de 1960:

Aquest gràflc, anomenat “la corba de Keeling” 
pel científlc Charles David Keeling -que va ser 
el primer a mesurar la concentració de CO2 a 
l’atmosfera-, mostra que en només cinquanta 
anys la concentració de CO2 ha augmentat 
dels 315 ppm flns als aproximadament 400 
ppm l’any 2015.
Les dades obtingudes gràcies a les bombolles 
d’aire atrapades en el gel mostren que durant 
els últims 10.000 anys la concentració de CO2 

en l’atmosfera va romandre estable en apro-
ximadament 280 ppm flns a flnals del segle 
XVIII, amb l’inici de la revolució industrial. Des 
de llavors, la concentració ha augmentat més 
del 40%.
La pujada d’aquesta concentració de CO2 
mostra clarament una variació cíclica d’uns 
5 ppm cada any, que correspon als canvis es-
tacionals en el CO2 absorbit per la vegetació 
(veure Figura 6.2.2).

Fig. 6.2.1  CO2 atmosfèric a l’observatori de Mauna Lloa (Crèdits: https://www.epa.gov/climate-research (https://www.epa.gov/climate- 
research))
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Fig. 6.2.2  Mitjana mensual del CO2 global  (Font: www.esrl.noaa.gov (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html#global_
data))

La majoria d’aquesta vegetació es troba a 
l’Hemisferi Nord, doncs és aquí on està la ma-
jor part de terra. Fins al seu màxim durant el 
mes de maig, el nivell de CO2 baixa a la pri-
mavera i l’estiu a mida que les noves plantes 
absorbeixen el diòxid de carboni mitjançant 
la fotosíntesi. Després d’assolir el seu mínim 
a l’octubre, el nivell torna a pujar durant la 
tardor i l’hivern perquè les plantes i les seves 
fulles moren o cauen, alliberant el gas a l’at-
mosfera.

Durant l’Holocè (que va durar 10.000 anys), 
abans de la crema extensiva dels combusti-
bles fòssils, la concentració de CO2 era més 
aviat estable a l’atmosfera perquè el CO2 
emès per les fonts naturals (oceà i vegetació) 
estava equilibrat per les absorcions naturals 
(una vegada més per l’oceà i la vegetació). 
L’ésser humà va començar a fer pujar el nivell 
de CO2 amb la massiva desforestació per em-
prendre les activitats agrícoles. Però el gran 
salt es va donar amb la revolució industrial, 
quan la massiva crema de combustibles fòs-
sils va trencar l’equilibri natural, augmentant 
els nivells de CO2 a cotes que no s’havien co-

negut en 800.000 anys. Com es mostra en la 
Unitat 5.2, les fonts naturals de carboni inter-
canvien més carboni amb l’atmosfera que les 
fonts antropogèniques, però el CO2 augmen-
ta perquè solament una part (al voltant del 
40%) del CO2 emès per les activitats humanes 
és absorbida per l’oceà i la vegetació, i la resta 
s’acumula a l’atmosfera. Això comporta l’in-
crement del CO2, com es mostra en la corba 
de Keeling, provocant un major augment de 
l’efecte hivernacle.

Per ampliar introducció a les principals fonts 
de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, com 
el CH4, el N20, el vapor d’aigua i els gasos 
fluorats, consulta la Unitat  5.2 .

Per saber-ne més:

Ciclo del carbono, Observatorio de la Tierra, NASA (http://

www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncycle_activity.

pdf (http://www.epa.gov/airnow/teachers/rb_carboncy-

cle_activity.pdf ))

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del Canvi 

Climàtic, Politecnico di Milano; Veljo Kimmel, investigador ; 

Ylle Napa, consultor mediambiental.
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6.3 Diferents causes del canvi climàtic

Des de l’inici dels temps, el clima de la Terra 
evoluciona constantment amb diversos ín-
dexs, encara que aquestes fluctuacions han 
estat lentes en comparació amb l’actual. És 
important considerar la velocitat d’aquesta 
variació, l’anomenada “escala del temps” dels 
canvis, per, d’aquesta manera, poder com-
prendre les diferents contribucions de les ac-
tivitats naturals i antropogèniques als actuals 
canvis que pateix el clima.

La temperatura mitjana es regula pel balanç 
entre les energies entrants i sortints, les quals 
determinen l’equilibri energètic de la Terra 
(veure la Unitat 5.1). D’aquesta forma, qual-
sevol factor que provoca un canvi al total de 
l’energia entrant i sortint (la qual se sosté du-
rant un llarg període de dècades o més), pot 
comportar un canvi climàtic. Alguns d’aquests 
factors poden ser naturals o “interns” del propi 
sistema climàtic, com per exemple els canvis a 
l’activitat volcànica, la radiació solar o l’òrbita 
terrestre al voltant del Sol. Altres causes són 
“externes” al sistema climàtic i se les coneix 
com “forçadors climàtics”, per evocar la idea 
que forcen o empenyen al clima cap a un nou 
estat de llarg termini. Aquest pot ser més cà-
lid o més fred depenent de la causa que hagi 
generat el canvi.

Existeixen diferents factors que funcionen en 
diferents escales temporals, i no tots els fac-
tors que han estat responsables dels canvis 
climàtics de la Terra en un passat llunyà són 
rellevants pel canvi que experimentem en 
l’actualitat.

Els dos factors naturals rellevants en l’escala 
temporal del canvi climàtic contemporani 
són les alteracions de l’activitat volcànica i la 
radiació solar. Aquests factors influencien en 
primer lloc la quantitat d’energia entrant. Les
grans erupcions volcàniques que emeten 
enormes quantitats de pols i sulfats refreden 
l’atmosfera, tot i que aquesta contribució 
sigui puntual i tingui relatius efectes a curt 
termini (que duren d’uns mesos a uns quants 
anys). Els canvis en la radiació solar han contri-
buït a modular el clima en els passats segles, 
però des de la revolució industrial l’efecte de 
l’augment dels nivells de gas hivernacle en 
l’atmosfera ha fet que la seva contribució com 
a “forçador climàtic” sigui, aproximadament, 
10 vegades més intens.

Les variacions en els corrents oceànics o la cir-
culació atmosfèrica (p.e. el fenomen del Niño 
– veure Unitat 5.1), també poden influenciar 
el clima durant períodes curts de temps. Mal-
grat que això és important a causa del seu 
efecte en les activitats humanes -ja que de-
termina els anys més calorosos, les sequeres 
més dures o les precipitacions més intenses-, 
aquesta variabilitat climàtica interna és na-
tural i no contribueix a una tendència a llarg 
termini, la qual sí es veu regulada per la quan-
titat de forçadors climàtics antropogènics, 
principalment els gasos d’efecte hivernacle a 
l’atmosfera.

Els científlcs creuen que els canvis naturals 
per si mateixos no poden explicar els canvis 
de temperatura dels últims 50 anys. Utilitzant 
la informàtica i els models virtuals, reprodu-
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eixen els diferents forçadors climàtics (tant 
naturals com antropogènics) i s’asseguren, 
abans de res, que aquestes simulacions siguin 
capaces de reproduir els canvis de temperatu-
ra observats en el passat recent. Si les simula-
cions només inclouen els forçadors climàtics 
naturals (com la intensitat del sol o les erupci-
ons volcàniques), no poden reproduir de ma-
nera exacta l’escalfament registrat en aquest 
últim mig segle. En canvi, quan a aquestes 
simulacions se’ls afegeix els forçadors pro-
vocats per l’activitat humana (gasos d’efecte 
hivernacle), llavors sí que és possible repro-
duir els augments de temperatura recents 
a l’atmosfera i als oceans. Quan comparem 
tots dos forçadors, la dramàtica acumulació 
de carboni en les fonts humanes és, de bon 
tros, el principal forçador del canvi climàtic en 
aquesta última meitat de segle.

Fonts:

Causas del CANVI CLIMÀTIC (http://www.climatechange.

gc.ca/default.asp? lang=en&n=65CD73F4-1) by Canada’s 

Action on Climate Change

IPCC - Climate Change 2014 Synthesis Report, Summary 

for Policymakers (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment- re-

port/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf)

Video “Climate Change 2013: The Physical Ciències Basis” 

(https://www.youtube.com/watch? list=PL8HWK0G9m3B-

49SUeiBIn7IkfVcvwboZe9&v=6yiTZm0y1YA)

CANVI CLIMÀTIC. Evidencia, impactos y opciones. Res-

puestas a cuestiones habituales sobre la ciencia del CANVI 

CLIMÀTIC (http://dels.nas.edu/resources/static-assets/ma-

terials-based-on-

reports/booklets/Climate-Change-Lines-of-Evidence.pdf ) 

por el National Research Council

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del canvi cli-

màtic, Politecnico di Milano.
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6.4 Som tots responsables de  
 l’augment de CO2?

Tots vivim al mateix planeta i un dels aspectes 
que compartim amb la resta d’habitants de la 
Terra és l’impacte de les emissions que alteren 
el clima (llegiu més a la Unitat 6.2 ), les quals 
ens estan portant ràpidament a la catàstrofe. 
Els gasos d’efecte hivernacle que afecten el 
canvi climàtic s’expandeixen molt ràpid per 
l’atmosfera.

Per tant, el canvi climàtic (llegiu més a les 
Unitats 6.3, 6.5, 7.1, 7.4 i 7.2) tindrà unes con-
seqüències severes sobre algunes regions de 
la Terra, sense cap relació directa, ni d’espai ni 
de temps, amb les zones on s’han produït les 
emissions. Com podem mesurar la responsa-
bilitat de cada país per aquestes emissions i el 
conseqüent canvi climàtic?

No es tracta d’acusar a ningú en particular 
(doncs, flns fa 50 anys, pocs eren els que sabi-
en o podien imaginar que el canvi climàtic es 
convertiria en una de les principals amenaces 

de la vida humana a la Terra). No obstant això, 
en les negociacions internacionals sobre el 
clima, la responsabilitat de cada país sí hauria 
de tenir-se en compte. Però l’objectiu real és 
identiflcar, de la forma més justa possible, les 
mesures que cada habitant del planeta, cada 
zona, cada govern, pot adoptar per mitigar i 
revertir la tendència. Existeixen tres principals 
criteris per fer-ho. El primer es basa en mesu-
rar les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
a cada país.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_green-

house_gas_emissions_per_c (http://en.wikipedia.org/

wiki/List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_

per_c https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%AD-

ses_por_emisiones_de_di%C3%B3xi (https://es.wikipedia.

org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_emisiones_de_di%-

C3%B3xi (en castellano)

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inven-

tories/reporting_requirements/i (http://unfccc.int/natio-

nal_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_require-

ments/ (ver Fig. 6.4.1)

Fig. 6.4.1 Emissions per càpita de CO2 (Crèdits: http://www.economicshelp.org (http://www.economicshelp.org/blog/6131/economics/
list-of- CO<sub>2</sub>-emissions-per-capita/)).
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Amb el temps, aquestes xifres s’han tornat 
cada vegada més baixes i uniformes per po-
der aturar les emissions (http://en.wikipedia.org/

wiki/contraction_and_convergence) i en castellà (http://

www.guiadelmundo.org.uy/cd/themes/la_encrucija-

da_del_carbon.html)) abans que sigui irreversible. 
Però, com podem mesurar les emissions de 

cada país amb el cicle de vida dels produc-
tes? Algunes emissions estan provocades per 
la producció de béns que es consumeixen 
en altres parts del món. Hauríem d’atribuir 
aquestes emissions al país productor o al país 
consumidor? (Fig. 6.4.2).

El segon criteri és d’origen històric; la indus-
trialització. Ella és l’origen de la majoria d’emis-
sions que contribueixen al canvi climàtic, i va 
començar en diferents períodes i països (en 
molts llocs encara no ha començat). Per això, 
i amb l’objectiu d’aconseguir convergència, el 
càlcul del CO2 que ha emès cada país en els 
últims dos segles (que són estimacions gene-
rals) ha de tenir en compte aquest element, 
que s’anomena responsabilitat històrica. Final-
ment, alguns països han superat ja la fase més 
intensa del desenvolupament industrial. Una 
evidència d’això és la deslocalització de moltes 
activitats contaminants. D’altra banda, moltes 
economies encara depenen de la producció 
per al seu desenvolupament i això genera una 
gran quantitat d’emissions que provoquen el 
canvi climàtic, especialment quan no poden 

utilitzar tecnologies més respectuoses amb el 
medi ambient ni tècniques que són el mono-
poli dels països industrialment avançats.
Per tant, quan calculem les emissions que 
emet cada país (http://www.currentscience.ac.in/Vo-

lumes/104/09/1200.pdf) (i també (http://webs2002.uab.

es/jverges/Assaig%20pdf/El%20protocolo%20de%20Kyo-

to,%2    i la quantitat que se li hauria de permetre 
que produís abans d’assolir el límit irreversible, 
hem de tenir en compte les economies que en-
cara estan immerses en processos d’industria-
lització o en vies de desenvolupament. La con-
vergència que fomenta la creació d’un full de 
ruta conjunt de mesures per combatre el canvi 
climàtic ha de basar-se en aquests tres factors.

Text de: Guido Viale, Economista

Fig. 6.4.2 Emissions i consum (Crèdits: econews.com.au (http://econews.com.au/news-to-sustain-our-world/france-urges-australia-to- 
keep-climate-commitment/))
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6.5 La petjada de carboni  
 dels meus texans: què és?

La petjada de carboni mesura quina quanti-
tat de carboni (i d’altres gasos d’efecte hiver-
nacle) van a l’atmosfera per alguna cosa que 
fem els humans (i no la natura). Igual que al 
caminar per la sorra deixem petjades, cremar 
combustible deixa diòxid de carboni a l’aire, i 
a això li diem petjada de carboni.

Els gasos d’efecte hivernacle (veure també 
la Unitat 6.4) poden ser emesos per múlti-
ples actors: transport, extraccions minerals, 
producció i consum de menjar, combustible, 
productes manufacturats, materials, fusta, 
carreteres, ediflcis, serveis... Per simpliflcar 
el seu registre, sol expressar-se en termes 
de la quantitat emesa de diòxid de carbo-
ni, o l’equivalent d’altres gasos. La majoria 
de petjades de carboni en la mitjana de les 
llars dels països desenvolupats provenen de 
fonts “indirectes” (https://es.wikipedia.org/wiki/hue-

lla_de_carbono), és a dir, el combustible cremat 
per fabricar uns productes molt allunyats del 
consumidor flnal.

Aquestes es distingeixen de les emissions que 
provenen de la crema de combustible directa 
a través del cotxe o de la calefacció, que solen 
ser les fonts “directes” de la petjada de carboni 
de cada consumidor.

Existeixen moltes calculadores disponibles 
per mesurar la petjada de carboni personal 
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lan-

g=es (http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.

aspx?lang=es) http://calcula.mihuella.cl/ (http://calcula.

mihuella.cl/), però no tantes para saber la petja-
da dels productes consumits (http://www.ethical.

org.au/3.4.2/get-informed/issues/fashion-footprint/

(http://www.ethical.org.au/3.4.2/get-informed/issues/fas-

hion-footprint/)) http://www.alimentoskilometricos.org/ 

(http://www.alimentoskilometricos.org/)

¿Pensem en tot allò que utilitzem en el dia 
a dia i que donem per descomptat? Agafem 
l’exemple d’uns texans. Podem dividir el seu 
cicle de vida en dues àrees principals: la fabri-
cació i l’ús. La fabricació engloba molts com-
ponents que hem de tenir presents: el cultiu 
i la collita del cotó, el transport de materials, 
la conversió de cotó en fll, el rentat i assecat 
del fll, la fabricació d’altres components, com 
folres, reblons, cremalleres, botons... i també 
el seu procés (per exemple donar-li l’aspecte 
gastat). També hem de comptar amb l’em-
magatzematge (en hangars), el transport flns 
a les tendes, l’energia utilitzada en aquestes 
tendes, etcètera. En la segona fase, una vega-
da els hem comprat, hem de pensar en coses 
com el seu rentat i planxat i què fem amb ells 
quan ja no els volem (si els reciclem, els reuti-
litzem o senzillament van a l’abocador).

Tots aquests passos els hi hem d’associar 
forts impactes mediambientals que inclouen 
el consum d’energia i aigua i la producció de 
residus, entre d’altres.

S’estima que el procés de producció és res-
ponsable d’entre el 59% i el 63% de l’im-
pacte en el canvi climàtic, mentre que l’ús 
dels texans i el flnal del seu cicle vital ocupa 
entre el 37% i el 41%. El càlcul de les emissi-
ons de carboni durant tot el cicle dels texans 
(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/07/radiografla- 
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de-unos-pantalones-vaqueros.html). varia molt, dels 
33 kg als 415 kg de diòxid de carboni de mit-
jana. El que és important aquí són les conclu-
sions del conjunt del seu impacte.

Encara que els texans no siguin només els 
únics pantalons que portem, el seu cicle de 

vida tenen forts impactes, que van des del ti-
pus d’agricultura i de producció al transport i 
les condicions laborals en tota la cadena, des 
de les plantacions de cotó als guarda-robes 
de les botigues (és a dir, des de que neixen 
flns que moren).

Alguns factors, més enllà de les emissions, 
vinculats al cotó:
 Pel cultiu convencional de cotó, els pagesos 
utilitzen més del 10% del pesticida total uti-
litzat al món (en anglès (http://www.panna.org/resour-

ces/cotton) i en castellà (http://www.tesisenred.net/bits-

tream/handle/10803/6488/05capitulo5.pdf? sequence=6)) 
i gairebé el 25% d’insecticides.

 Uns 8000 químics sintètics diferents s’utilit-
zen al món per convertir la matèria primera 
en tèxtil, molts dels quals són abocats directa-
ment als sistemes d’aigua potable (http://www.

greenpeace.org/mexico/es/campanas/toxicos/contamina-

cion- de-nuestros-rios/detox/las-once-sustancias-quimi-

cas-a-eliminar).

 Per a la producció d’uns texans s’utilitzen uns 
11.800 litres d’aigua (http://www.ecoavant.com/es/

notices/2014/10/huellas-humedas- 2153.php).

 El 70% dels gasos d’efecte hivernacle asso-
ciats amb la roba de cotó es troben en el seu 
consum i no en el cultiu de la planta en el seu 
transport o en la producció (http://www.theguar-

dian.com/sustainable- business/cotton-reduce-environ-

mental-impact-consumer-behaviour) .

Fig. 6.5.1 El text en els texans aflrma: “per a la producció de 1kg de teixit s’han utilitzat aproximadament 10.000 litres d’aigua”. 
(Crèdits: HUMANITAS, 2013)
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Per tot això és crucial que com a consumi-
dors siguem més conscients de l’impacte de 
la producció de cotó que utilitzem i de les 
conseqüències d’escollir la nostra roba. Pas-
sa també per canviar la manera en com la 
tractem i en les decisions que prenem quan 
comprem.

Fonts:

L’impacte ecològic d’uns 501 (http://www.wsj.com/news/

interactive/CARBONFOOT1007).

El cost d’uns texans (https://bronwynvanvugt.wordpress.

com/2013/01/26/the- cost-of-a-pair-of-jeans/).

Estudi: El cost de carboni en uns texans (http://www.go- 

green.ae/greenstory_view.php?storyid=299)

Com són d’ecològics els teus texans? (http://archive.onear-

th.org/article/how- green-are-your-jeans)

“Huella  de  carbono”  (https://es.wikipedia.org/wiki/Hue-

lla_de_carbono) Petjada ecològica (https://ca.wikipedia.

org/wiki/Petjada_ecol%C3%B2gica) Revista The Ecologist 

(http://www.theecologist.net/)

The Buddha Jeans (http://buddhajeans.com/2013/05/15/

how-do-the-new-eco- and-sustainable-consumer-look-li-

ke/)

Text de: Živa Gobbo, president de Focus (http://focus.si), ONG 

pel desenvolupament sostenible
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7.1 Efectes del canvi climàtic a curt, 
 mig i llarg termini

Durant les dècades anteriors, el canvi climàtic 
ha provocat diversos efectes a tots els con-
tinents, tant en el sistema humà com en el 
natural. A mida que augmenti l’escalfament 
global, encara experimentarem més conse-
qüències a curt termini en els propers anys.

Moltes espècies terrestres, marines i aquàti-
ques han canviat els seus espais geogràfics 
i els hàbitats migratoris com a resposta a 
aquest fenomen. La velocitat de canvi és més 
alta que abans (Unitat 5.3), amb la qual cosa 
es fa més complicat l’adaptació de les espèci-
es. Per aquest motiu, es preveu que l’escalfa-
ment global serà un factor important en l’in-
crement de la taxa d’extinció de les espècies.

En moltes regions del planeta, les alteracions 
en les pluges i nevades o la consistència de 
les glaceres alpines provoquen canvis en els 
sistemes hidrològics, amb la seva influència 
corresponent en la qualitat i quantitat d’aigua 
(Unitat 7.2). La reducció de les glaceres és un 
fet constatable pràcticament en tot el plane-
ta, mentre que l’estiu en el mar de gel de l’Àr-
tic s’està allargant.

Per a les societats humanes, l’impacte del 
canvi climàtic generalment empitjora les situ-
acions crítiques ja existents (pobresa, falta de 
menjar, gestió de la terra, migració a causa de 
les guerres, etcètera), i afecta a les poblacions 
més pobres i vulnerables en particular. De for-
ma específica, els fenòmens extrems (Unitat 
5.4), com les onades de calor, les sequeres i 
les tempestes, tenen un impacte directe a les 
condicions de vida amb inundacions, incen-

dis en els boscos, la disminució de les zones 
cultivables i la destru.

Més escalfament global significa també més 
probabilitats de patir efectes severs, extensos 
i irreversibles. Degut a la pujada de les tem-
peratures, reconeguda oficialment (amb una 
mitjana d’1ºC més que en els nivells preindus-
trials) altres conseqüències són inevitables, 
amb un nivell afegit a mitjà termini perquè la 
predicció és que les temperatures continuïn 
pujant en les properes dècades.

Sense una acció seriosa per reduir les emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle, la mitjana 
de la temperatura global pot augmentar 4ºC 
o més, la qual cosa comportaria impactes se-
vers i de llarg abast en els ecosistemes més 
fràgils, una significativa reducció de la bio-
diversitat i amenaces importants per a la se-
guretat alimentària global en moltes regions 
densament poblades. L’efecte combinat d’hu-
mitat i altes temperatures en algunes zones i 
estacions pot dificultar l’execució de moltes 
activitats humanes habituals, com el treball 
exterior.

El futur impacte del canvi climàtic variarà 
bastant depenent de la regió. Els efectes no 
es distribuiran equitativament o de manera 
uniforme a causa de la quantitat de factors 
diferents. Un exemple ho trobem a les baixes 
zones costeres i les petites illes-estats del Pa-
cífic, que patiran grans efectes pel creixement 
del nivell del mar. Malgrat això, no és només 
qüestió de geografia. Els països més rics se-
ran menys vulnerables als danys i estaran mi-
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llor preparats per obtenir els avantatges de 
qualsevol possible benefici, perquè aquestes 
àrees solen tenir menys densitat de població i 
posseeixen més recursos inversors per preve-
nir i adaptar-se a aquests desafiaments (veure 

Unitat 8.3). Per contra, als països més pobres, 
al dependre més directament de la producció 
agrícola, seran més vulnerables a l’efecte del 
canvi de temperatures i del cicle hidrològic.

Per saber-ne més:

IPCC: “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability” ( (http://www.macromicro.it/eng/)http://

www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/) (http://www.ipcc.ch/re-

port/ar5/wg2/) IPCC: vídeo sobre AR5-WG2” (https://player.

vimeo.com/video/89725715 (https://player.vimeo.com/

video/89725715)) IPCC: report sobre AR5-WG2 ( (http://

www.macromicro.it/eng/)http://www.ipcc.ch/report/ar5/

wg2/docs/WGIIAR5- FAQs_FINAL.pdf (http://www.ipcc.ch/

report/ar5/wg2/docs/WGIIAR5- FAQs_FINAL.pdf))

“Climate Time Machine” (4 animacions útils)( (http://www.

macromicro.it/eng/)http://climate.nasa.gov/interactives/

climate- time-machine) (http://climate.nasa.gov/interac-

tives/climate-time-machine) Imatges de la NASA sobre el 

canvi. ( (http://www.macromicro.it/eng/)http://climate.

nasa.gov/state_of_flux) (http://climate.nasa.gov/state_of_

flux) Macromicro Project (interesant vídeo sobre la canviant 

morfologia de l’extensió dels glaciars) ( (http://www.macro-

micro.it/eng/)http://www.macromicro.it/eng/ (http://www.

macromicro.it/eng/))  (http://www.macromicro.it/eng/)

Mapa de l’augment global del nivell del mar (http://www.

macromicro.it/eng/)http://geology.com/sea-level-rise) 

(http://geology.com/sea-level-rise) Estat del mar de gel de 

l’Àrtic ( (http://www.macromicro.it/eng/)http://nsidc.org/

arcticseaicenews/) (http://nsidc.org/arcticseaicenews/)

USA National Hurricane Center ( (http://www.macromicro.

it/eng/)http://www.nhc.noaa.gov) (http://www.nhc.noaa.

gov/) Global Climate Change de la NASA (http://climate.

nasa.gov//) (http://climate.nasa.gov/)

Dades sobre la temperatura, GISS Surface Temperature 

Analysis (GISTEMP) ( (http://www.macromicro.it/eng/)

http://data.giss.nasa.gov/gistemp) (http://data.giss.nasa.

gov/gistemp) Desgel  àrtic  (https://es.wikipedia.org/wiki/

Deshielo_%C3%A1rtico)

Vídeo: NASA | (https://www.youtube.com/watch?v=mVfSK-

q5Iknk)Pujada del nivell del mar: entrevista amb Carlos Del 

Castillo

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del canvi 

climàtic, Politecnico di Milano

Fig. 7.1.1  Inundacions causades pel tifó Ondoy a Cainta Rizal, en l’est de Manila, Filipines, el 27 de setembre de 2009 (Crèdits: 
Reuters)
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7.2 Efectes del canvi climàtic en l’aigua

Existeix una íntima relació entre el canvi cli-
màtic i el cicle de l’aigua. L’escalfament global 
comporta una intensiflcació del cicle hidro-
lògic. Depenent de la regió, poden variar les 
conseqüències potencials: el canvi climàtic 
pot comportar tempestes més freqüents i 
intenses, que al seu torn provocarien el des-
bordaments dels rius, com ja va passar el 
2013 a set països europeus. Les fortes pluges 
també van afectar a 20 milions de persones 
a Pakistan l’any 2010. D’altra banda, el canvi 
climàtic també pot provocar la reducció de 
les pluges i alterar els patrons de precipitació, 
com també ha passat a diverses regions del 
món. Un exemple d’això el podem veure al 
districte de Makueni, en l’est de Kenya, on a 
causa de la manca de pluges la població local 
amb prou feines sobreviu.

L’escalfament atmosfèric també comporta el 
desglaç de moltes glaceres, que al seu torn 
augmenten el nivell del mar. En les últimes 
dècades va haver-hi un augment de la mitja-
na de desglaç de les glaceres durant els estius 
a causa de l’augment de temperatures. Al 
mateix temps, les nevades hivernals van dis-
minuir per l’endarrerit inici d’aquest període i 
el ràpid inici de la primavera.

Així doncs, l’increment dels períodes de des-
glaç a l’estiu ja ha deixat de ser equilibrats.
No només el desglaç de glaceres, també l’ex-
pansió termal provoca la pujada del nivell del 
mar (veure també la Unitat 6.1). L’oceà absor-
beix la calor i amb l’augment de les tempera-
tures, a causa de l’efecte del gas hivernacle, 
l’aigua s’escalfa més i, en conseqüència, s’ex-

pandeix, la qual cosa també provoca una cres-
cuda del nivell del mar.

Crèdits: Climate Change in the Pacific, 2014. per PACC.

Especialment les illes-estats del sud del Pací-
fic, així com les zones costaneres o els deltes, 
com a Bangladesh, es veuen afectades per 
aquest creixement del nivell del mar. Una pu-
jada d’un metre també afectaria a les costes 
europees, especialment a Holanda, Dinamar-
ca i Alemanya, una regió amb una població de 
13 milions de persones.

Les conseqüències del desglaç en zones no 
marítimes, com a la regió de l’Himalaia, tam-
bé és un fenomen preocupant. Els llacs ten-
deixen a desbordar- se sobtadament, amb 
l’amenaça que suposa per a l’entorn i les po-
blacions que viuen a prop. A llarg termini, la 
reducció de la neu i el gel amenaça molts rius, 
cosa que també implica la disminució d’ai-
gua per als humans. El següent mapa (http://
climate.nasa.gov/interactives/global_ice_vi-
ewer) mostra l’actual estat d’algunes glaceres 
fonent-se.

Un altre efecte del canvi climàtic en l’aigua 
és l’acidificació dels oceans. El mar absorbeix 
CO2 de l’atmosfera. D’aquesta manera, l’aug-



SAME World Edu-kit

136

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

U
N

IT
AT

S

ment d’absorció de CO2 provoca l’acidificació 
dels oceans que, al seu torn, afecta als corals i 
als animals que hi viuen. Els índexs de creixe-
ment i reproducció de diversos animals ma-
rins (com els corals) podrien disminuir perquè 
la cadena alimentària de molts animals està 
en perill. La disminució d’algunes espècies, 
com els musclos, també podrien causar danys 
econòmics.

Predir els efectes de l’escalfament global 
sobre la disponibilitat d’aigua potable en al-
gunes regions i estacions en concret és més 
complicat que predir les tendències globals. 
No obstant això, la intensificació del cicle hi-
drològic és el seu efecte general, i comportarà 
fenòmens vinculats a l’aigua més freqüents i 
extrems, com inundacions, onades de calor, 
sequeres i tempestes.

Les conseqüències que això comporta tenen 
una base existencial per a moltes persones: 
els llargs períodes de sequera, per exemple, 
disminueixen les collites. O les fortes pluges 
i inundacions arrasen els terrenys fèrtils. En 

definitiva, el proveïment nutricional bàsic 
està amenaçat. Així mateix, augmenten les 
malalties per la manca d’aigua o per la seva 
contaminació. L’informe tècnic de l’IPCC sobre 
clima i aigua del 2008 examina les possibles 
conseqüències del canvi climàtic en els recur-
sos d’aigua potable i en les comunitats que 
depenen d’aquests recursos.

Malgrat això, el canvi climàtic no és l’únic 
factor pel que fa a la disponibilitat d’aigua 
potable. Una població cada vegada més gran 
comporta un augment de la demanda d’agri-
cultura i aigua. Altres factors són els estils de 
vida que gasten aigua en excés, la contamina-
ció o la falta de tecnologia adequada. Tot això 
intensifica les conseqüències del canvi climà-
tic. Llegiu més sobre els actuals problemes re-
lacionats amb l’aigua en l’Informe de Nacions 
Unides sobre el Desenvolupament de l’Aigua 
del 2015 (http://www.unesco.org/new/es/
natural- sciences/environment/water/wwap/
wwdr/2015-water-for-a-sustainable- world/).

Text de: Judith Corbet, educadora
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7.3 Impacte del canvi climàtic 
 en la producció agrícola

La variabilitat climatològica té un impacte 
considerable en els sistemes de producció 
d’aliments. A l’agricultura, les variacions cli-
màtiques i les seves conseqüències (com s’ex-
plica a la Unitat 7.1) són una de les principals 
causes de la disminució de la fertilitat del sòl, 
que en el seu extrem pot provocar la desertifi-
cació. Una lleugera pujada de la temperatura 
provoca un augment del creixement de les 
plantes i un període de producció més llarg. 
En el costat oposat de l’escala, però, unes tem-
peratures extremes redueixen en general la 
producció agrícola (a causa de la introducció 
de plagues i patògens amb conseqüents pro-
blemes pels cultius i la salut del bestiar, tant 
en la seva alimentació com en el seu creixe-
ment i reproducció).

El canvi climàtic comporta també un gran 
impacte en els paràsits de les plantes (bàsica-
ment insectes i fongs), doncs facilita la seva 
reproducció i expansió. Això és una preocu-
pació molt seriosa (com s’explica en aquest 
article (http://www.bbc.com/news/science-environ-

ment-23899019) perquè les plagues deterioren la 
supervivència de les plantes (p.e. la propaga-
ció del Xylella fastidiosa bacterium al sud d’Ità-
lia o de l’escarabat de la patata a Colorado).

L’augment de les temperatures provocarà una 
pujada significativa dels cultius en la latitud 
Nord, la qual cosa farà créixer la forta compe-
tència entre el Nord i el Sud i entre les econo-
mies urbana i rural, amb una elevada variabi-
litat de producció i uns preus més volàtils. Els 
impactes del canvi climàtic en la productivi-
tat variaran segons les regions geogràfiques 
i també a les mateixes regions depenent del 

tipus de granges. En general, és probable que 
assistim a períodes temporals productius més 
curts al Sud i més llargs al Nord (el que farà 
augmentar la producció d’aquestes zones).

El desenvolupament capitalista busca la màxi-
ma producció del sòl i per això tendeix a la in-
dustrialització de l’agricultura. Per mantenir 
un alt nivell de rendibilitat i afrontar els reptes 
del canvi climàtic, aquest tipus d’agricultura 
tendeix a basar-se d’una manera massa inten-
sa en els fertilitzants químics i la mecanitza-
ció, contribuint al 14% de les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle (veure també la Unitat 
6.3 ). A més, accelera l’efecte de l’escalfament 
global principalment amb l’emissió de metà i 
òxid de nitrogen en lloc de CO2 (emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en l’agricultura).

L’agricultura industrial és més vulnerable als 
fenòmens mediambientals: la limitada diver-
sitat dels productes, la pràctica del monocul-
tiu i l’estandardització general fan que les 
collites siguin més proclius a les plagues. Els 
recursos agrícoles com els equips i les infraes-
tructures, que requereixen inversions impor-
tants -més elevades que la producció i que 
la mitjana dels ingressos anuals- s’espatllen 
amb freqüència per les males condicions del 
temps. Per tot això, avui dia és cada vegada 
més necessari simplificar els cicles de produc-
ció i diversificar les activitats agrícoles.

Els països més rics estan fent-se amb el mo-
nopoli de la producció agrícola, amb el resul-
tat d’altes emissions contaminants i un gran 
consum energètic. A causa d’aquesta compe-
tència, el sistema rural global cada vegada és 
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menys sostenible. Les granges amb menys es-
tructura es veuen obligades a vendre els seus 
productes a baix preu i a comprar productes 
industrials. Les seves condicions de vida cada 
vegada seran més insegures, amb les conse-
qüències de la pobresa i de l’abandó de les 
terres (veure també les Unitats 3.2, 8.3 i 11.2). 
L’actual model de desenvolupament limita la 
sostenibilitat amb una disminució de l’agricul-
tura de subsistència. L’abandó d’aquesta for-
ma d’agricultura pels països del Sud Global ha 
reduït dràsticament la nostra capacitat de res-
pondre a la diversitat mediambiental i ha pro-
vocat la misèria en moltes situacions, forçant 
a les poblacions a migrar per fugir de la fam.

En aquest context, les zones rurals són les 
primeres que pateixen els efectes de les di-
ficultats de l’agricultura provocats pel canvi 
climàtic i els desastres naturals. Els pagesos, 
en particular als països més pobres, inicial-
ment migren a les perifèries de les ciutats a 
la recerca d’una vida millor i dels beneficis de 
la centralització. Aviat, la capacitat de l’espai 
urbà i la seva economia se saturen, fent que 
les condicions de vida siguin encara més 
complicades al país. Això sol generar un nou 
moviment migratori a la recerca de fortuna 
cap a terres més llunyanes (com s’explica en 
les Unitats 10 i 11). La concentració de pobla-
ció afegeix noves pressions a les ja de per sí 
presents a la zona i, en regions vulnerables, 
això pot exacerbar les precàries condicions 
de vida i esclatar en conflictes (llegiu, per 
exemple, l’escrit sobre com la sequera del 
2007 al 2010 va contribuir al conflicte de Sí-
ria (anglès (http://www.pnas.org/content/112/11/3241) i 

castellà (http://www.cambioclimatico-bolivia.org/pdf/cc-

20140310-el_cambio  .pdf )).

Per disminuir la dependència del sistema 

agrícola industrial (veure també la Unitat 4.5) 
i reduir la variabilitat de les collites, seria de 
gran ajuda plantejar-nos el retorn a una agri-
cultura més tradicional i ecològica. Per la seva 
manera de seleccionar els cultius, l’agricultu-
ra industrial rebutja les característiques fona-
mentals de la planta per resistir i adaptar-se a 
l’entorn i al clima.

En canvi, l’agricultura local encara obté avan-
tatges de les seves “plantes tradicionals”, 
que són un preciós i il·limitat recurs genètic 
per millorar les respostes de les collites a les 
condicions ambientals. Els petits productors 
disposen d’una gran flexibilitat i capacitat per 
adaptar la seva producció a les situacions de 
canvi, fent que les limitacions dels sistemes 
industrials siguin menys significatius. A més, 
durant les sequeres o fenòmens similars, el sòl 
es treballa de forma menys intensiva i, així, és 
capaç de superar la pressió ambiental, doncs 
acumula més aigua que les terres dedicades 
als cultius convencionals i, d’aquesta manera, 
redueix la seva vulnerabilitat davant les pre-
cipitacions extremes, les erosions o l’estanca-
ment d’aigua.

Avui dia és crucial estimular la resistència dels 
ecosistemes rurals a través de l’ús sostenible 
dels recursos naturals (aigua, sòl i derivats del 
petroli) i d’una correcta gestió de la terra agrí-
cola per mantenir l’adaptabilitat del sector 
rural als futurs canvis (veure també la Unitat 
4.3). Els camperols necessiten tornar a explo-
rar les pràctiques agrícoles tradicionals, per 
exemple utilitzant varietats antigues i re-
sistents, la rotació de les collites, els recursos 
reciclats i la gestió integrada de les plagues.

Text de: Giorgio Colombo, agrònom i projectista
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7.4 Com afectarà el canvi climàtic 
 a la salut?

Quines són les possibilitats d’adaptació per 
reduir els impactes en la salut? Com mostren 
els estudis i informes de l’OMS i també d’in-
vestigadors independents, el canvi climàtic ja 
té impactes considerables en la salut humana. 
La pressió tèrmica a causa de les onades de 
calor és un exemple, i provoca morts directes 
per malalties cardiovasculars i respiratòries, 
especialment entre la població anciana.

Als països temperats, si bé es donen menys 
morts a causa del fred amb l’augment de les 
temperatures, les morts relacionades amb la 
calor són molt més elevades. En l’onada de ca-
lor de l’estiu del 2003 a Europa, per exemple, 
es van registrar unes 70.000 morts més del 
que és habitual. Les altes temperatures també 
fan augmentar els nivells d’ozó i d’altres con-
taminants de l’aire que agreugen les malalties 
cardiovasculars i respiratòries. Amb la canícu-
la, els nivells de pol·len i altres aeroalergènics 
també pugen.

Inundacions, sequeres i canvi en els patrons 
de pluja incrementen en freqüència i intensi-
tat i poden ser més evidents en els països que 
depenen de l’agricultura. Les inundacions, 
així com els cada vegada més variables pa-
trons de pluja, afecten el proveïment d’aigua 
potable i contaminen les fonts, aguditzant 
així el risc de les malalties infeccioses i trans-
meses per  l’aigua.

També genera la proliferació d’insectes porta-
dors de malalties, com els mosquits. La malà-
ria i el dengue són dues d’aquestes malalties 
que s’estenen fàcilment quan pugen les tem-
peratures. Els estudis suggereixen que el can-

vi climàtic podria afegir a les xifres habituals 
2.000 milions de persones més exposades a la 
transmissió del dengue l’any 2080.

Altres tipus de virus, com l’Ebola, es propaguen 
molt més ràpid per les activitats extractives i les 
condicions climàtiques. Per exemple, els den-
sos boscos, que són l’hàbitat dels ratpenats i 
d’altres mamífers portadors d’aquest virus, són 
arrasats i els animals es traslladen a llocs molt 
més a prop de les persones. A més, activitats 
com l’explotació forestal i la mineria s’han con-
vertit en grans negocis de moltes regions, em-
prant a milers de treballadors que viatgen amb 
regularitat als boscos a la recerca de mines i, 
d’aquesta manera, contreuen el virus.

Els informes de l’Organització Mundial de la Sa-
lut, encara que només prenen en consideració 
un dels subconjunts possibles d’afectació en la 
salut (i donant per fet el continuat creixement 
econòmic i el progrés sanitari de la tendència 
actual), conclouen que es preveu que el canvi 
climàtic provoqui aproximadament 250.000 
morts més per any entre 2030 i 2050; 38.000 
degudes a la calor en gent gran; 48.000 a la di-
arrea; 60.000 a la malària i 95.000 a la desnutri-
ció infantil. Per això, resulta crucial un alt nivell 
d’assistència mèdica a les zones i països pro-
pensos als fenòmens climatològics extrems, 
així com la disposició de fons públics. I una 
cosa encara més important: que tots nosaltres 
fem un canvi radical per allunyar-nos de l’eco-
nomia basada en els combustibles fòssils, les 
emissions de carboni i el consum desenfrenat.

Text de: Daniela Del Bene, investigadora a l’Institut de Cièn-

cia i Tecnologia
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7.5 Les dones pateixen més 
 el canvi climàtic?

El canvi climàtic afecta a tots els països del 
planeta. Però els seus impactes es distribu-
eixen entre les regions, les generacions, les 
edats, les classes, les professions i el gènere 
(IPCC, 2001). Les dones i els Homes pobres a 
les zones rurals d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llati-
na són especialment vulnerables, doncs les 
seves maneres de vida depenen dels recursos 
que els proporciona l’entorn on viuen.

Les dones en particular es veuen més afec-
tades pel canvi climàtic perquè els manquen 
les eines per adaptar-se, mitigar i reaccionar 
a aquestes alteracions mediambientals. De 
fet, la majoria dels pobres al món són dones 
(veieu “feminització de la pobresa” (https://

www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-so-

ciology- textbook/stratification-inequality-and-soci-

al-class-in-the-u-s-9/poverty-78/the- feminization-of-po-

verty-467-8242/), pdf original aquí (http://socialworkers.

org/feminizationofpoverty/presentations/pearce/Pear-

ce_The%   y en castellano (http://www.ief.es/documentos/

recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2005_11.p

La major vulnerabilitat de les dones davant 
del clima està relacionada, bàsicament, amb 
els aspectes de gènere de la pobresa: la repar-
tició entre Homes i dones dels ingressos, les 
tasques, l’educació i les oportunitats és des-
proporcionada.

D’altra banda, els efectes del canvi climàtic 
són, en sí mateixos, més destructius per a 
elles. La majoria treballen de manera no regu-
lada a la terra i a les seves cases per proporcio-
nar menjar, aigua i una llar a les seves famílies, 
i per això són molt depenents dels recursos 

naturals. Quan el canvi climàtic afecta directa-
ment l’accés de les dones a aquests recursos, 
genera conseqüències negatives en el seu 
treball, la seva salut i en el benestar general.
D’altra banda, les dones s’enfronten a barre-
res econòmiques, socials i polítiques (estere-
otips de gènere) i disposen de poques eines 
i competències per superar les dificultats que 
afegeix el canvi climàtic. Econòmicament, so-
len tenir menys accés als estalvis que els Ho-
mes, així com menys accés a les institucions 
financeres formals.

Al món laboral, les dones solen treballar en el 
sector informal, o en treballs no remunerats 
com la cura dels fills. Com a resultat d’això, 
amb freqüència estan més excloses de les ac-
tivitats públiques, l’educació i la formació. Així 
mateix, el rol de les dones com a mares i mes-
tresses de casa afecta l’assistència a     classe 
de les nenes, doncs se’ls encoratja a casar-se 
i a tenir fills en lloc de continuar amb la seva 
educació formal. L’accés  desigual als recur-
sos, així com  la poca influència en les preses 
de decisions, encara agreugen més la seva 
vulnerabilitat.

Tots aquests elements augmenten de facto la 
vulnerabilitat de les dones en la seva exposi-
ció al canvi climàtic, excloent-les d’obtenir in-
formació i competències que podrien ser útils 
per millorar les mesures d’adaptació o fins i 
tot durant els desastres naturals.

Com a exemple, el 77% de les víctimes del 
tsunami del sud-est asiàtic del 2004 van ser 
dones (http://www.theguardian.com/society/2005/
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mar/26/internationalaidanddevelopmen Entre els 
motius d’això es creu que la majoria d’elles 
no van poder pujar als arbres o nedar (habi-
litats que solen aprendre els nens, però no 
les nenes); també l’esforç per salvar als fills 
va fer més lenta la seva fugida. En aquell con-
text, les dones també tenien prohibit conduir 
barques. En el cas dels desastres naturals, les 
restriccions culturals sobre la mobilitat de les 
dones entorpeixen la seva habilitat per fer 
front al canvi climàtic.

Un altre efecte indirecte del canvi climàtic en 
la vulnerabilitat de les dones està vinculat a 
la violència de gènere. En casos de desastres 
naturals o situació de pressió, com les seque-
res perllongades o episodis de fam, les dones 
tenen més probabilitat de ser víctimes de vi-
olència domèstica i sexual. Segons Davis et 
al. (2005 (http://www.alnap.org/pool/files/aidmi_tsuna-

mi_gender_recovery_oct_2005.pdf)) fins i tot eviten 
romandre a les llars per por de ser violades.

Però les dones i les noies no han de veure’s 
únicament com a víctimes impotents del can-
vi climàtic. També poden ser actives promoto-
res d’alternatives, i la seva inclusió en les polí-
tiques sobre el canvi climàtic és crucial. Poden 
ser decisives en àrees clau com l’ús energètic, 
la desforestació, la població, el creixement 
econòmic, la ciència, la tecnologia i la política.
No obstant això, amb freqüència estan exclo-
ses de la presa de decisions, malgrat la crei-
xent evidència de sinergies entre la igualtat 
de gènere, d’una banda, i la sostenibilitat so-
cioeconòmica i mediambiental de l’altra.

Si les dones tenen més opcions de ser escol-
tades i de participar en l’administració públi-
ca, és més probable que els recursos públics 
es dediquin a prioritzar les inversions en el 
desenvolupament humà, com la salut infantil, 

la nutrició i l’accés a l’ocupació (ONU Dones, 
2014).

Per aquestes raons, l’any 2012 el Parlament 
Europeu va adoptar la resolució especial so-
bre “Dones i canvi climàtic” i va reconèixer que 
“la democràcia, el respecte pels drets humans 
i la igualtat d’oportunitats entre Homes i do-
nes contribueixen al desenvolupament soste-
nible i a la protecció del medi ambient”. Això 
dóna esperança per a què els processos de 
presa de decisió siguin més inclusius i així pu-
guin decidir-se qüestions per a un futur més 
sostenible.

Pots veure el següent vídeo per saber més so-
bre les dones i el canvi climàtic:

Crèdits: Gender CC, Women for Climate Justice con el 
apoyo de WRM International Secretariat, novembre 2010. 
Direcció: Flavio Pazos.

En castellà: https://youtu.be/embed/EtsalyhQOjQ (https://
youtu.be/embed/EtsalyhQOjQ)

Crèdits:  Vídeo del projecte Democracy Center que inclou 
testimonis de representants de l’Asociación Departamen-
tal de Mujeres Campesinas (ADEMUC), Perú, 2015. Dirigit 
per William Wroblewski.
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Crèdits: Pachamama Alliance, 2013. Fotos y vídeo de The 
Woman’s Earth Alliance y Good Jobs, Green Jobs

Fonts:
Environmental Inequalities in Europe, World Health Orga-
nization, 2012 (http://www.euro.who.int/      data/assets/
pdf_file/0010/157969/e96194.pdf)

Gender, Climate change and Health, World Health Orga-
nization, 2010, p.31 (http://www.who.int/globalchange/
GenderClimateChangeHealthfinal.pdf )
Women, Gender Equality and Climate Change, Fact Sheet, 
Woman Watch, 2009 (http://www.un.org/womenwatch/
feature/climate_change/)
Gender Equality and Sustainable Development, World 
survey on the role of   women in development, UN Wo-
man, 2014, p.13 (http://www.unwomen.org/~/media/he-
adquarters/attachments/sections/library/pub
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, 
sobre las mujeres y el CANVI CLIMÀTIC (http://www.euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do? type=TA&reference=P7-
TA-2012-0145&language=EN&ring=A7-2012-0049)

Text de: Genoveva Tisheva, gestora de la Bulgarian Gender 
Research Foundation (BGRF)
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8.1 Solucions de mitigació 
 a nivell estatal i global

El terme “mitigació del canvi climàtic” es re-
fereix a les mesures que tenen com a objec-
tiu reduir les emissions de CO2 i altres gasos 
d’efecte hivernacle i augmentar la seva absor-
ció per part dels boscos (veure Unitat 5.1).

El CO2 emès pels combustibles fòssils (car-
bó, petroli i gas) per a la producció de dife-
rents tipus d’energia (electricitat, calefacció, 
transport) és l’emissió més important de gas 
d’efecte hivernacle (equival al 80% de les 
emissions globals). Per aquest motiu, la prin-
cipal acció de mitigació se centra en reduir 
l’ús dels combustibles fòssils. Això pot fer-se 
de moltes  maneres:

-Estalvi energètic: si estalviem energia, la ne-
cessitat per a la seva producció es reduirà i, 
per tant, es cremarà menys combustible fòssil.
-Producció energètica més eficient: si utilit-
zem un convertidor d’energia més eficient 
(p.e. una turbina de nova generació), neces-
sitarem menys combustible (i s’emetrà menys 
CO2) per produir la mateixa quantitat d’ener-
gia.

-Consum energètic més eficient: si utilitzem 
aparells més eficients (per exemple amb la ca-
tegoria “Classe A” o bombetes LED) gastarem 
menys energia per realitzar la mateixa acció 
(com rentar o il·luminar) i, d’aquesta manera, 
cremarem  menys  combustibles fòssils.

-Produir energia on, en lloc d’utilitzar com-
bustibles fòssils, usem fonts renovables: exis-
teixen molts tipus d’energia renovables, com 
la hidroelèctrica, la solar (on l’aigua utilitzada 

per a l’ús domèstic s’escalfa amb el sol), l’ener-
gia fotovoltaica (electricitat produïda per la 
llum solar), l’eòlica, la geotèrmica i la proce-
dent de les ones i els corrents marítims.

La combustió de biomassa és un altre mètode 
de produir energia sense augmentar el CO2, 
però només si s’utilitza d’una manera renova-
ble. Per exemple, és necessari assegurar-nos 
que la fusta que cremem per produir ener-
gia no prové de la desforestació de boscos ja 
existents. Així, una vegada l’arbre talat, ha de 
plantar-se un altre en el seu lloc, el qual, amb 
la fotosíntesi, absorbirà la quantitat de CO2 
emesa durant la combustió. És important con-
siderar que qualsevol ús de la terra dedicat al 
cultiu de combustible bioenergètic s’enfronta 
al problema de la competència entre els dife-
rents usos de la terra: si s’utilitza la terra per a 
la biomassa, el cost serà que ja no es podrà fer 
servir per conrear res més ni per a què els ani-
mals s’alimentin. Tampoc per a què el carboni 
quedi absorbit de forma permanent.

L’energia nuclear no és renovable perquè les 
reserves d’urani del planeta no són infinites. 
Aquest tipus d’energia té molts problemes 
relacionats amb els accidents, els residus i els 
alts costos de construcció de les centrals.

Altres mesures de mitigació afecten a les 
emissions de CH4 i N2O, procedents de les ac-
tivitats agrícoles i de la ramaderia. Per exem-
ple, reduir el consum de carn, la producció de 
la qual està associada a quantitats significa-
tives d’emissions de gas d’efecte hivernacle 
juntament amb un excés de consum energè-
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tic i d’aigua, és una forma de mitigar el canvi 
climàtic.

Només la ràpida des-carbonització de la pro-
ducció energètica (reduint l’ús dels combus-
tibles fòssils per produir energia) i la millora 
dràstica de l’eficiència energètica permetrà 
que assolim els ambiciosos objectius de re-
ducció de les emissions. Aquests objectius 
són necessaris per estabilitzar la concentració 
atmosfèrica dels gasos hivernacles i, per tant, 
frenar l’augment de la temperatura global.

Tots els sectors bàsics del sistema econòmic 
han de contribuir a aquesta mitigació (trans-
port, construcció, indústria, agricultura) igual 
que l’administració, la política i el conjunt de 
la societat, a tots els nivells: estat, regions, ciu-
tats i individus. (Unitat 8.2).

Amb les nostres emissions tots contribuïm al 
problema del canvi climàtic. Per tant, també 
podem contribuir a solucionar-ho.

Per saber-ne més:

IPCC - Climate Change 2014: Mitigation of climate change 

(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)

UNEP - Mitigación (http://www.unep.org/climatechange/

mitigation) Sobre la mitigación (página de Naciones Uni-

das):

http://www.un.org/es/climatechange/reduction.shtml 

(http://www.un.org/es/climatechange/reduction.shtml)

Historias útiles (en inglés) para niños y jóvenes: http://

climatekids.nasa.gov/menu/energy/ (http://climatekids.

nasa.gov/menu/energy/)

What is climate change mitigation? BBC News (http://

www.bbc.com/news/Ciències-environment-26980837)

What is climate change mitigation? Global Environment 

Facility (http://www.thegef.org/gef/climate_change/miti-

gation)

Tecnologías, políticas y medidas para mitigar el CANVI 

CLIMÀTIC, Grupo intergubernamental de expertos sobre 

el CANVI CLIMÀTIC: https://www.ipcc.ch/pdf/technical-pa-

pers/paper-I-sp.pdf (https://www.ipcc.ch/pdf/techni-

cal-papers/paper-I-sp.pdf )

¿Cómo explicar el CANVI CLIMÀTIC a los niños de manera 

interactiva? http://www.cop20.pe/19939/como-explicar-

el-cambio-climatico-a-los-ninos-de- manera-interactiva/ 

(http://www.cop20.pe/19939/como-explicar-el-cambio- 

climatico-a-los-ninos-de-manera-interactiva/)

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del Canvi 

Climàtic, Politecnico di Milano
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8.2 Opcions quotidianes individuals 
 per a la mitigació

La Unitat 8.1  se centra en les solucions de mi-
tigació per fer front a les conseqüències del 
canvi climàtic. No obstant això, reaccionar 
per millorar les condicions del nostre plane-
ta i ajudar a les  comunitats afectades no és  
només  responsabilitat  d’els  qui  estan  en  
l’àmbit polític, econòmic i administratiu. La 
manera en què vivim el nostre dia a dia tam-
bé  és important.

Una eina útil per entendre com afecten els 
nostres hàbits al medi ambient és la “petjada 
ecològica”, un indicatiu utilitzat per obtenir el 
consum humà dels recursos naturals compa-
rat amb la capacitat del planeta per reempla-
çar-los.

Representa l’àrea productiva necessària per 
proporcionar els recursos renovables que uti-
litza la humanitat i absorbir els seus  residus.
També han sorgit dos indicatius similars : la 
“petjada d’aigua” (que mesura l’apropiació de 
l’aigua potable en volums d’aigua consumida 
i/o contaminada) i la “petjada de carboni” (la 
quantitat total de gasos d’efecte hivernacle 
generats per les activitats humanes de forma 
directa i indirecta).

Al mesurar aquests indicatius en una pobla-
ció (un individu, una ciutat, un negoci, un país 
o tota la humanitat) podem calcular la nos-
tra pressió sobre el planeta, la qual cosa ens 
ajuda a gestionar els nostres valors ecològics 
d’una forma més àmplia i emprendre acci-
ons personals i col·lectives per aconseguir un 
món on la humanitat visqui en concordança 
amb la capacitat de la Terra. Al mateix temps, 

al comparar “els nostres” valors a les petjades 
ecològica, d’aigua i de carboni amb els del 
Sud Global podem subratllar l’existència de 
disparitats i la nostra responsabilitat, com a 
ciutadans del Nord Global, vers altres comu-
nitats que pateixen les conseqüències del 
nostre model de desenvolupament (veure 
Unitats 2 i 3).

Hem dit que la transformació és possible, 
i tots hem d’actuar localment, començant 
per les nostres opcions diàries, per mitigar el 
canvi climàtic. A continuació pots trobar una 
llista de bones pràctiques per reduir aquest 
impacte:

Transport:
-Sempre que sigui possible vés caminant o 
amb bicicleta.
-Si no pots desplaçar-te amb bici o a peu, es-
cull el transport públic.
-Si has d’utilitzar el cotxe, comparteix el tra-
jecte amb altres passatgers.
-Conserva el cotxe en bones condicions.
-Compra productes locals quan sigui possi-
ble: el transport de mercaderies per aire o en 
camions requereix molta energia i emet CO2.

A casa i a la feina/escola:
-Durant l’hivern, conserva el termòstat a 20ºC 
màxim durant el dia i a 16ºC màxim durant la 
nit. A l’estiu no abusis de l’aire condicionat.
-L’aïllament tèrmic dels ediflcis estalvia ener-
gia.
-Mantingues en bones condicions els siste-
mes de calefacció i refrigeració.
-Si tens flnestres per obrir, utilitza-les de for-
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ma intel·ligent i estalvia energia.
-Els llums fluorescents compactes estalvien 
més del 70% d’energia en comparació amb 
les bombetes incandescents.
-Apaga les llums i els aparells electrònics quan 
no els utilitzis. Si marxes fora o no els has d’uti-
litzar durant un temps, no els deixis en mode 
“stand by” per evitar la pèrdua d’energia.
-Mira al cost total dels articles que compres 
(inclosa l’energia per fabricar-los); no miris 
només el preu que marca l’etiqueta.
-Pots reduir el cost de l’aigua i la calefacció 
flns i tot al lavabo. Per estalviar encara més 
aigua, tanca l’aixeta quan et rentis les dents o 
t’afaitis. Aquests canvis simples poden estalvi-
ar milers de litres anualment.

Consum i residus:
-Redueix, Reutilitza, Recicla: els productes 
manufacturats demanden més energia que 
els reciclats.
-Menja menys carn: un vegetarià estalvia de 
mitjana el 40% de la petjada de carboni en 
cada àpat. Si no ets vegetarià, augmenta la 
quantitat de verdura setmanal, almenys en 
un o dos plats. També el poltre emet menys 
gasos d’efecte hivernacle que la vedella.
-No llencis menjar: a la unió Europea es tiren 
89 milions de tones de menjar cada any, pro-
duint metà en els abocadors i emissions de 
carboni durant el transport de les escombra-
ries.

Text de: Anna Brusarosco, gestora de projectes CEVI
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8.3 Adaptació al canvi climàtic

L’evidència científica indica que fins i tot la 
proposta més ambiciosa per reduir les emissi-
ons necessita esforços preventius i correctius 
en tot el globus per poder reduir la vulnerabi-
litat i incrementar la resistència a l’efecte del 
canvi climàtic. Les accions d’adaptació tenen 
com a objectiu permetre que tant el sector 
privat com el públic (local i regional) desenvo-
lupin solucions rendibles.  El sector econòmic 
que depèn de la meteorologia, com l’agricul-
tura, la pesca, la silvicultura (cultiu de boscos) 

i el turisme està exposat a majors riscos que 
altres sectors. Per això, té també una necessi-
tat més gran d’adaptar-se al canvi climàtic. Els 
principals efectes del canvi climàtic (http://www.cfr.org/

climate- change/global-climate-change-regime/p21831)  són:
1. La multiplicació de condicions meteorolò-
giques extremes (huracans, inundacions, se-
queres, onades de calor, etcètera).
2. La (http://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html)

pujada del nivell del mar (Fig. 8.3.1), seguit pel des-
glaç de les glaceres i bancs de gel.

1. El canvi gradual del clima temperat (http://

www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclime/contenu/alternative/

alter2_textes.html)ca als pols de la Terra i del clima 
tropical i desèrtic cap a les zones temperades.
2. Distribució diferent dels recursos aqüífers. 
(Llegiu més en les Unitats 6.3, 7.1, 7.2 i 7.3).

El primer efecte s’ha de combatre amb ac-
cions per prevenir l’acumulació de factors de 
pressió, com la destrucció dels marges dels 
rius o l’erosió del sòl. Aquestes accions reque-
reixen que els qui viuen en aquestes àrees 
cuidin de la gestió de les seves terres dia a dia. 

Fig. 8.3.1  Pujada del nivell del mar (Crèdits: NPS Climate Change Response (https://www.flickr.com/photos/
npsclimatechange/14227656790/))
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Lògicament, les institucions governamentals, 
amb un treball proper al ciutadà, també han 
de fer la seva part. Aquestes accions haurien 
de centrar-se en com i quan han de cons-

truir-se nous edificis (no en zones exposades 
a inundacions o despreniments) i com fer-los 
més segurs (Fig. 8.3.2).

El segon efecte només el podem contrares-
tar protegint les zones costaneres a nivell del 
mar, amb l’ajuda de treballs de defensa. Això 
implica grans inversions que molts països en 
risc simplement no poden afrontar.

L’altra alternativa és prevenir les conseqüènci-
es de la desaparició d’àrees senceres amb una 
planejada evacuació gradual i meticulosa de 
les persones que hi viuen, i que de mica en 
mica hauran de traslladar-se a altres zones. En 
les properes dècades es donaran massives mi-
gracions provocades pel medi ambient. Tots 
els països, i especialment els països de desti-
nació d’aquests “migrants mediambientals” , 
han de preparar-se amb temps.

El tercer efecte es pot mitigar amb l’adopció 
d’altres tipus de cultius, molt més apropiats 

per a les noves condicions meteorològiques, 
tenint en compte que només es pot aconse-
guir que un ecosistema s’ajusti a un nou clima 
mitjançant l’adaptació d’espècies individuals 
(com els paràsits i els  depredadors).

Indubtablement, això provocarà que la cade-
na tròfica que sustenta l’ecosistema pateixi 
alguns  trencaments.

I, finalment, la distribució diferent dels recur-
sos aqüífers requerirà un ús més racional de 
l’aigua. Fins i tot en països rics en aquest re-
curs, la disponibilitat de l’aigua pot tornar-se 
intermitent, com ja va passar en el transcurs 
del passat mil·lenni.

En tots els casos del primer punt, on els fenò-
mens poden sorgir de sobte, és essencial el 

Fig. 8.3.2  destrucció d’edificis (Crèdits: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/CasaDestruidaFriburgo2011 (https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/CasaDestruidaFriburgo201
per Valter Campanato/ABr [CC BY 3.0 br (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons )
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paper de la protecció civil. En els quatre ca-
sos, com més sensibilització i participació hi 
hagi per part de la població afectada, menys 
pressió i conflicte hi haurà i major capacitat 
tindran els governs locals per implementar 
les solucions més apropiades. Els ciutadans 
i la comunitat internacional haurien d’estar 
disposats a treballar en un context que reque-

reix una gran quantitat de recursos i desenvo-
lupar les seves habilitats per trobar solucions 
compartides. A més, hauran d’implicar-se a 
fons en la prevenció de conflictes tant com 
els sigui possible, és a dir, just el contrari del 
que fem ara.

Text de : Guido Viale, Economista
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8.4 Com comparteixen els països 
 els seus esforços per reduir 
 les emissions de CO2?

Per frenar la pujada de la temperatura del 
planeta necessitem limitar rotundament les 
emissions globals de gasos d’efecte hiver-
nacle en les properes dècades. Per exemple, 
per respectar l’anomenat “objectiu 2ºC” (que 
implica mantenir la pujada global de la tem-
peratura per sota dels 2ºC més que el nivell 
preindustrial) serà necessari reduir les emis-
sions globals almenys un 50% en el 2050 i 
eliminar-les progressivament en les dècades 
següents. Per aconseguir un objectiu encara 
més ambiciós (no superar els 1,5ºC) la reduc-
ció de les emissions ha de ser més gran.

Si frenar la pujada de temperatura del plane-
ta implica limitar les emissions, quantes més 
emissions succeeixin en els propers anys, 
menys hauran d’haver- n’hi en el futur. En 
termes numèrics, segons l’IPCC, per assolir 
l’objectiu dels 2ºC les emissions acumulades 
de CO2  procedents de totes les activitats an-
tropogèniques han de ser inferiors a 1.000 mi-
liards de tones de CO2. Les actuals emissions 
són de 35 tones per any aproximadament, 
amb el que el límit s’aconseguiria en menys 
de 30 anys i ja no quedaria cap marge per al  
futur.

Per tant, sorgeixen tres qüestions: 1) Com 
decidim què és un nivell tolerable de l’aug-
ment de la temperatura; 2) Com distribuïm 
les quantitats entre les generacions actuals 
i les futures; 3) Com les distribuïm ara i més 
endavant entre els diferents països.

No resulta fàcil respondre a la primera qüestió. 

Encara sabem massa poc sobre els impactes 
de l’escalfament global per decidir quin nivell 
de temperatura pot considerar-se “raonable”. 
A més, és important recordar que els impac-
tes no es distribueixen de la mateixa forma 
(veure Unitat 7.1). Fins i tot amb aquesta in-
certesa, podem afirmar que les negociacions 
internacionals sobre el clima van definir com 
a raonable l’augment de temperatura en 2ºC 
per sobre del nivell preindustrial, malgrat que 
els països més afectats necessiten un objectiu 
més ambiciós i, per tant, consideren inaccep-
table un augment per sobre dels 1,5 ºC.

Les primeres dues qüestions estan vinculades 
a la justícia mediambiental i a l’equitat. Una de 
les referències assenyalades en aquest camp 
és el principi d’equitat basat en la Convenció 
sobre el Canvi Climàtic de Nacions Unides 
(art. 3: “Les parts han de protegir el sistema cli-
màtic en benefici de les generacions presents 
i futures de la humanitat fonamentant-se en 
l’equitat i segons les seves responsabilitats 
comunes però diferenciades i les seves res-
pectives capacitats.”)

Sobre la base d’aquest principi (sintetitzat 
com CBDR per les seves sigles en anglès 
“Common but Differentiated Responsabiliti-
es” [Responsabilitats comunes però diferen-
ciades]) el Protocol de Kyoto de 1997 només 
va obtenir els compromisos de reducció dels 
països industrialment desenvolupats (reco-
neixent que aquests són històricament res-
ponsables del problema), per exemple dels 
Estats Units, Europa i Japó, mentre que altres 
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països no es van comprometre.

Les diferències entre els països desenvolupats 
i en vies de desenvolupament cada vegada 
són més difuses. Per tant, avui necessitem in-
terpretar aquest principi d’una manera cohe-
rent amb el món globalitzat.

Una altra qüestió actualment sota discussió 
és la distribució dels costos de les polítiques 
de mitigació, especialment les mesures per 
reduir les emissions (veure la Unitat 8.1). Si 
bé, en principi, hi ha el consens de que els 
països més rics (que són els més responsa-
bles de  l’impacte) han de contribuir-hi d’una 
forma més notòria, el debat és com traslladar 
aquests principis a fets concrets i quins són 
els recursos econòmics prescindibles.

Els acords operatius i obligatoris sobre els 
mecanismes financers encara són una quime-
ra. Una de les preocupacions dels països del 
Nord Global és que els recursos econòmics 
per als països més pobres i en vies de desen-
volupament s’invertiran d’una forma opaca i, 
per tant, no es destinaran a mitigar les emis-
sions, sinó a altres activitats com la compra 
d’armament.

La sol·licitud d’ajudes econòmiques dels pa-
ïsos del Sud Global està motivada per l’es-
cassetat dels seus recursos financers que 
impedeixen la innovació i l’adopció de polí-
tiques en favor de les tecnologies netes. Per 
sustentar les seves peticions, aquests paï-
sos recorden que són els països més rics els 
responsables de la situació actual. Els països 
industrialment desenvolupats han produït la 
gran majoria d’emissions que han afectat el 
clima en els dos últims segles. Aquests països 
s’han beneficiat d’un extens sistema energè-
tic i nombroses infraestructures que han con-

tribuït a la seva riquesa i benestar. No obstant 
això, durant aquest període mai van sufragar 
els costos climàtics ni mediambientals que 
heretaran les futures generacions.

Indubtablement, l’actual sistema econòmic 
constitueix un motor per a la innovació tecno-
lògica, tot i que no hagi estat capaç d’afavorir 
el desenvolupament d’energies netes d’una 
manera suficientment ràpida. Els “costos ex-
terns” derivats de l’impacte de l’escalfament 
global no es reflecteixen en els pressupostos, 
ja sigui d’empreses o de nacions. Això genera 
seriosos desequilibris generacionals i geogrà-
fics en el moment de gaudir d’aquests bene-
ficis associats a la disponibilitat dels recursos 
fòssils i d’un clima estable.

El debat actual per trobar un marc de consens 
en les negociacions internacionals sobre el 
canvi climàtic -que han d’arribar a una apro-
vació en el COP21 de París al desembre del 
2015-, no distingeix nítidament entre països 
industrialitzats i en vies de desenvolupament, 
però preveu compromisos - malgrat que 
aquests siguin molt diferents- per a molts pa-
ïsos amb economies emergents.

Aquest acord és molt més complex i ambiciós 
que el Protocol de Kyoto. En concret, resulta 
complicat perquè preveu compromisos tant 
a mig termini (2020-2030) com a llarg termini 
(fins al 2050).

El quid de l’acord és la implicació i el nivell 
de compromís dels països emergents (Xina, 
Índia, Brasil i Mèxic), a més dels diferents 
compromisos dels països desenvolupats amb 
grans emissions per capita.

La possibilitat d’un ambiciós acord sobre el 
clima es veu contrariada pel rebuig d’alguns 
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països rics, que són els més responsables de 
l’actual situació (tant per les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en el passat com 
en l’actualitat) i que no volen assumir la seva 
responsabilitat i acceptar la divergència, que 
emana del principi d’”equitat” en la distribu-
ció dels esforços, per reduir les emissions 
d’una forma que no només sigui per al bene-
fici propi.

Fonts:

Canvi climàtic: evidència, impactes i opcions. Respostes 

a preguntes habituals sobre la ciència del canvi climàtic 

(en anglès (http://dels.nas.edu/resources/static-assets/

materials-based-on- reports/booklets/Climate-Chan-

ge-Lines-of-Evidence.pdf )): elaborat pel National Research 

Council.

Text de: Stefano Caserini, Professor de Mitigació del canvi cli-

màtic, Politecnico di Milano
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8.5 Per què el Sud Global és 
 més vulnerable al canvi climàtic?

Segons diversos informes del Banc Mundi-
al, el clima canvia a una velocitat més ràpi-
da del que s’havia previst. Malgrat l’impacte 
d’aquesta alteració en tot el planeta, el Sud 
Global sembla ser més susceptible als seus 
efectes perquè li manca la capacitat d’adap-
tar-se i enfrontar-se al canvi  climàtic.

L’economia dels països en vies de desenvolu-
pament sol basar-se en sectors molt depen-
dents del clima, com l’agricultura, la pesca o 
el turisme. En el  context del canvi climàtic, no 
tenen ni la capacitat, ni els recursos suficients 
per enfrontar-se als problemes emergents 
amb la suficient flexibilitat.

Aquesta incapacitat per reaccionar pot afec-
tar seriosament al Producte Interior Brut (PIB), 
el balanç de pagaments, el nivell d’endeuta-
ment, els pressupostos de l’Estat i la malver-
sació de fons, amb el desviament de les inver-
sions destinades a aquest desenvolupament.

A més, una adaptació inadequada comporta 
un increment de la vulnerabilitat davant dels 
fenòmens meteorològics extrems, afegint 
més risc al sorgiment de conflictes, el males-
tar social, la inestabilitat política i les guerres 
per la disminució dels recursos naturals. L’emi-
gració per causes mediambientals, lògica-
ment, també podrà ser un dels seus resultats, 
especialment quan la degradació i la pèrdua 
de la terra afecti directament a la subsistència 
de la població. Tots aquests efectes constitu-
eixen possibles costos per als països  en vies 
de desenvolupament, tant en termes ma-
cro-econòmics com des del patiment humà.
Molts països del Sud Global no estan prepa-
rats per enfrontar-se als impactes del canvi 
climàtic. A més, són aquests països els que es 
veuran més influenciats per inundacions, tem-
pestes i sequeres, malgrat disposar de menys 
recursos de defensa i emergència i amb unes 
economies més exposades als riscos d’aquests 
fenòmens meteorològics extrems.
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El Notre Dame Global Adaptation Index 
(Fig.8.5.1) indica quins són els països més 
vulnerables al canvi climàtic i els menys pre-
parats per gestionar el seu impacte. Segons 
aquest índex, Noruega, Nova Zelanda, Suècia 
i Finlàndia són els més preparats per afrontar 
les pressions, mentre que la República De-
mocràtica del Congo, la República Centreafri-
cana, Eritrea, Burundi i Txad són els menys 
preparats. Vietnam, Ghana, Rwanda, Namíbia 
i Botswana són països vulnerables però re-
lativament preparats. Els països en groc són 
els menys vulnerables, però també els menys 
preparats.

Segons Germanwatch, Hondures, Myanmar 
i Haití van ser els països més afectats durant 
el període de 1993 al 2012. En els mateixos 
anys, els va seguir Nicaragua, Bangladesh i 
Vietnam.

Bangladesh és el típic cas de país susceptible 
al canvi climàtic. La seva baixa zona costane-
ra, la densitat demogràfica, la dependència 

econòmica en l’agricultura i els freqüents ci-
clons el converteixen en la “víctima perfecta” 
dels efectes del canvi climàtic.

Si bé resulta complicat definir ara l’escala de 
danys que provocarà el canvi climàtic, que-
da clar que el seu impacte variarà segons el 
país depenent de la intensitat de l’alteració 
i de cada context geogràfic, social, cultural, 
econòmic i polític. Per tant, cada país haurà 
d’identificar les pròpies mesures d’adaptació 
que reflecteixin les seves circumstàncies.

Per desenvolupar la capacitat adaptativa dels 
països del Sud Global davant els impactes del 
canvi climàtic, la Convenció Marc de les Naci-
ons Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC 
o, en anglès (http://newsroom.unfccc.int/es), 
UNFCCC) ha estat treballant-hi. Així mateix, 
els acords globals signats en el marc de Na-
cions Unides han aconseguit que 189 països 
acceptin reduir a la meitat l’extrema pobresa 
pel 2015 amb la Declaració del Mil·lenni. Tam-
bé en el 2015 es van definir els Objectius de 

Fig. 8.5.1  mapa del Notre Dame Global Adaptation Index (Crèdits:washingtonpost.com/     (http://www.washingtonpost.com/news/
energy- environment/wp/2015/02/03/the-countries-most-vulnerable-to-climate-change- in-3-maps/))
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Desenvolupament Sostenible per un desen-
volupament socioeconòmic sostenible tant 
per als països del Nord com del Sud.

Pots consultar el següent vídeo per saber més 
sobre els països del Sud Global i el canvi cli-
màtic:
 

Effect of climate change on Global South countries; Crè-
dits: EUintheWorld (https://www.youtube.com/channel/
UCxHThrSvr-fQFJsFpsKcKpw), 2009.
Dirección de EUintheWorld (https://www.youtube.com/
channel/UCxHThrSvr- fQFJsFpsKcKpw).

Fonts:
Poverty and Climate Change. Reducing the Vulnerability of 
the Poor through Adaptation. (http://www.oecd.org/env/
cc/2502872.pdf) Estudio de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2002, p. 6-10-11.
“Climate change affects the poorest in developing coun-
tries”, 3 de marzo de 2014. (http://www.worldbank.org/en/
news/feature/2014/03/03/climate- change-affects-poo-
rest-developing-countries)
Los países más vulnerables al CANVI CLIMÀTIC, www.fas-
tcoexist.com/ (http://www.fastcoexist.com/3031376/the-
se-are-the-countries-most- vulnerable-to-climate-change)
“The countries most vulnerable to climate change, in 3 
maps”, (http://www.washingtonpost.com/news/energy- 
environment/wp/2015/02/03/the-countries-most-vulne-
rable-to-climate-change- in-3-maps/) The Washington 
Post, 3 de febrero 2015.
Global Climate Risk Index 2014 (https://germanwatch.org/
en/download/8551.pdf). Who Suffers Most from Extreme 
Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2012 and 
1993 to 2012, p. 5.
Climate change and the most vulnerable countries: the 
imperative to act, Background Paper, Asamblea General de 
Naciones Unidas, 8 de julio del 2008 (http://www.un.org/
ga/president/62/ThematicDebates/ccact/vulnbackgroun-
der1Jul
Handbook for ASEAN Member States’Government Officials 
on Climate Change and the United Nations Sustainable 
Development Goals, Asia-Europe Environment Forum, 
2014 (http://www.asef.org/images/stories/publications/
ebooks/asef-handbook- climate-change-sustainable-de-
velopment-goals.pdf )

Text de: Genoveva Tisheva, directora de BGRF



La cimentera contamina! 

14+ 
Tipus d'activitat: dilema ètic Tema: canvi climàtic 
Edat: +14 
Durada: 3h de classe 
Temes curriculars: llengua, física, química, educació cívica i moral 
Activitat de: CTI Georgia Liarakou i Costas Gavrilakis 

Introducció al contingut 
La producció de ciment és un procés de consum energètic que contribueix al canvi climàtic. La indústria del ciment és 
responsable, aproximadament, del 5% de les emissions de CO2  al món. D'aquestes emissions, el 60% són per la descomposició 
tèrmica del carbonat de calci, el principal component de la barreja de matèries primeres, i el 40% restant dels combustibles 
utilitzats. Es necessiten entre 3 i 3,5 giga-juliols d'energia tèrmica i entre 100 i 120 kwh d'energia elèctrica per tona de ciment 
produït. En els darrers vint anys, la indústria europea del ciment ha millorat la seva eficiència energètica el 30% però, segons un 
estudi de la Comissió Europea, l'abast d'una millora futura és molt limitat. La indústria del ciment utilitza, principalment, 
combustibles fòssils sòlids (carbó, coc de petroli, etc.) perquè l'ús de combustibles líquids i gasosos són molt cars. 
Últimament, s'està promovent l'ús de combustibles alternatius, com gomes, plàstics, paper, fusta, olis utilitzats, fang de les aigües 
residuals, residus agrícoles, combustible dels residus i altres materials. Aquest ús alternatiu per part de la indústria del ciment està 
en total concordança amb les mesures de la Unió Europea i, en molts països, s'incorporen a les polítiques de gestió de residus. 

Per saber més d'aquest tema: 
Anar a Unitat 6.2   Anar a Unitat 8.1   Anar a Unitat 8.2 

Resum de l'activitat 
A través de l'anàlisi d'un dilema moral, els alumnes entren en contacte amb els valors en conflicte que acostumen a sorgir quan 
intentem tractar temes relacionats amb el canvi climàtic. Al principi, s'analitzen els valors associats amb el dilema i després se'ls 
convida a respondre per ells mateixos i, d'aquesta manera, aclareixen també els propis valors. 

Pas a pas 

Pas 1.  
El professor presenta la història "El dilema de Peter" als alumnes i s'assegura que n'entenguin tots els aspectes. Després, els 
demana que es fixin en el rol del personatge principal i que pensin en el que farien ells si estiguessin al seu lloc. Cada alumne 
escriu de forma espontània les seves respostes (SÍ/NO) al paper. 

Pas 2.  
Els alumnes es divideixen en grups reduïts de 3-4 persones. Cada grup analitza els motius pels quals el personatge principal 
escollirà entre una decisió o l'altra, tenint en compte en cada cas les conseqüències que sorgiran de cada decisió. Anotaran quants 
més arguments millor per recolzar les dues eleccions. 
En el cas d'aquesta història, els alumnes buscaran arguments per recolzar: a) la decisió d'entrar el nou factor a la base de dades (és 
a dir, combatre el canvi climàtic, protegir la ciutat d'una possible apagada elèctrica, possibilitat d'obtenir una beca, evitar una 
activitat il·legal. etc.) i b) la decisió de no fer-ho (la desocupació del pare i d'altres treballadors, la confidencialitat, l'amistat del pare 
amb l'amo, el respecte per les decisions del pare, etc.). 
El professor supervisa el treball de cada grup, comenta els arguments que sent i formula les preguntes pertinents. Aquesta tàctica 
fomenta el debat en grup i ajuda a què analitzin el dilema d'una forma equilibrada perquè s'identifiquen amb els valors de la 
història. 
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Pas 3.  
Quan els grups han completat la compilació d'arguments i valors, els presenten a classe. Cada grup exposa els seus resultats i la 
resta pot demanar aclariments o fer preguntes. Els grups integren els arguments per a cada opció del dilema i, gradualment, es 
crea una llista conjunta amb tots els valors importants que han sortit. Si el professor troba que no hi ha suficients arguments i 
valors exposats (cosa que, probablement, haurà vist ael pas anterior, durant la seva supervisió) pot debatre noves propostes amb 
tota la classe perquè, d'aquesta manera, la llista sigui el més completa possible. 

Pas 4.  
Després de completar el pas anterior, els alumnes hauran de reflexionar sobre la seva postura inicial i decidir si insisteixen en la 
seva decisió o bé els agradaria modificar-la o canviar-la. El professor convida als participants a considerar i valorar tots els 
elements analitzats en el pas anterior per arribar a una decisió final. 
Els alumnes presenten la seva decisió final del dilema al mateix temps que fonamenten quin és el principal valor o argument que 
els ha portat a prendre aquesta decisió. En aquesta fase, és molt important crear un ambient de confiança i respecte perquè 
cadascú pugui expressar-se lliurement. El professor haurà d'assegurar-se que tots es respecten. Només així els alumnes podran 
realitzar la necessària introspecció que els portarà a prioritzar els seus valors personals i expressar-los públicament. Tant el 
professor com la resta de la classe pot formular preguntes, però no és aconsellable exposar judicis de valor ni la confrontació 
personal. 

Pas 5.  
L'activitat acaba amb la reflexió, que també funciona com a descompressor de l'ambient. En aquesta fase, el professor se centra en 
el procés que han viscut i formula aquesta preguntes: 
-Què us ha agradat més? 
-Què creieu que no ha anat bé? 
-Com és heu sentit quan heu analitzat els valors implicats en el dilema? 
-Quins van ser els vostres sentiments quan us vaig demanar que donéssiu la vostra opinió personal? 
Mitjançant la fase de l'anàlisi del dilema, el professor haurà d'assegurar-se que sorgeixin un o més dels quatre valors clau en la 
majoria de qüestions mediambientals: l'individual versus el comunitari; el curt termini versus el llarg termini; la veritat versus la 
lleialtat; la justícia versus la compassió. Les contradiccions entre aquests valors fonamentals guien àmpliament les nostres opcions 
i decisions col·lectives i personals en relació al medi ambient i la sostenibilitat. 

El dilema de Peter 
En Peter és un noi de 16 anys que ha estat triat coordinador de totes les escoles del país que participen a la xarxa internacional 
"Detectius del CO2". Aquesta xarxa es va fundar per la principal institució sobre el Canvi Climàtic, la UNFCC (Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) amb l'objectiu d'ajudar a crear una base de dades mundial amb informació que recopilen 
els estudiants sobre les emissions locals de CO2  i les seves fonts. Per incentivar la participació a la xarxa, la UNFCC ofereix beques 
d'estudi als millors participants i en Peter aspira a aconseguir-ne una. 
El pare d'en Peter, en George, acaba de tancar la seva petita botiga degut a la crisi econòmica i s'ha quedat a l'atur. En aquesta 
zona la desocupació arriba al 25% i el futur sembla gris. Afortunadament, l'amo d'una gran indústria del ciment a la regió, que és 
un ex company d'escola d'en George, el contracta juntament amb deu veïns més com a part de l'ampliació de la cimentera que 
acaben d’obrir. Fer funcionar la cimentera implica generar moltes emissions de CO2. A més, com que les reserves energètiques a la 
regió no són suficients, durant els dies calorosos d'estiu la cimentera ha de deixar de funcionar per així no entorpir el 
subministrament energètic de tota la regió. Sovint això no es fa, amb el resultat de talls energètics a la ciutat que poden durar 
diverses hores. En els plans lliurats per a l'autorització de l'extensió de la cimentera s'indicava que utilitzarien combustibles 
alternatius, especialment procedents dels residus agrícoles. Aquest és el motiu pel qual es va aprovar l'ampliació de la planta. 
Una tarda, en George explica a la seva família una informació que li ha confiat un amic: el combustible alternatiu no és suficient. 
L'amo, però, ha decidit continuar endavant amb la nova planta, utilitzant carbó i sense dir-ho a ningú. Si això se sap, no només 
tancaran la nova planta, sinó que l'empresa haurà de pagar una multa elevada. 
Aquesta nit, en Peter té un gran dilema. Què fa? Inclou aquest nou factor a la base de dades internacional o no ho fa i ho amaga? 

Enfocament pedagògic 

Al considerar els conflictes ètics sense fàcil solució, l'anàlisi dels valors requereix habilitats de pensament crític, interpretació i 
valoració de tots els elements del dilema, així com la capacitat d'investigar i avaluar les conseqüències de cada solució. Totes 
aquestes capacitats són molt importants per exercir la ciutadania. A més, el reconeixement i la valoració de dades, la comprensió i 
l'elaboració d'arguments fonamentats i l'aplicació del criteri i del pensament crític són eines importants per a la participació activa 
a la societat. 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Bingo climàtic 

9+ 
Tipus d'activitat: joc Tema: Canvi climàtic Edat: +9 
Durada: 15 minuts 
Temes curriculars: geografia, ciència 
Activitat de: ARCHENOVA 

Introducció al contingut 
El clima global sempre s'ha vist alterat per les fluctuacions naturals que es van desenvolupant durant llargs períodes de temps. No 
obstant això, el desenvolupament actual progressa molt més ràpid que abans. Avui dia, els 
experts ja no parlen d'un desenvolupament natural. Les dades actuals mostren que el canvi climàtic és "antropogènic", és a dir, 
provocat per les activitats humanes que alliberen a l'atmosfera gasos d'efecte hivernacle. Els aspectes més importants d'aquestes 
activitats són el consum de recursos i combustibles fòssils, el desenvolupament demogràfic, la globalització creixent i el progrés 
tècnic de l'economia mundial. 

Text de: arche noVa e.V. 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 6   Anar a Unitat 7   Anar a Unitat 8 

Resum de l'activitat 

El Bingo Climàtic és un joc interactiu per conèixer als altres i experimentar amb les seves opinions i coneixements sobre el canvi 
climàtic. L'activitat pot utilitzar-se tant per començar un tema o bé per concloure'l. 

Pas a pas 

Pas 1.  
Cada alumne rep un cartró de bingo. Si cal, el docent pot adaptar les afirmacions d'aquest cartró a les necessitats del seu grup 
abans de repartir-los. 
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Exemple de "Cartró de Bingo" amb 16 camps (4x4): Troba algú... 

 

Pas 2.  
Cada alumne té un cartró de bingo. Els camps inclouen frases sobre el clima. Després del senyal d'inici, s'aixequen de les cadires i 
van per l'aula per trobar altres alumnes que puguin respondre a les seves frases/preguntes. Quan troben la persona, n'escriuen el 
nom al camp corresponent. Cada nom només pot constar una única vegada al cartró. 

Pas 3.  
L'objectiu del joc és completar una línia horitzontal, vertical o diagonal de camps amb els noms dels alumnes. Qui acabi abans 
crida "bingo!". El joc pot aturar-se o continuar uns minuts més. 

Pas 4.  
Després del joc, es debat a classe les frases i aspectes que hagin sorgit. 

... que pueda … que conozca … que compre … que sepa la

explicar el dos verduras más de 5 piezas relación entre los

cambio que crezcan en de ropa al mes. pedos de las

climático esta región. vacas y el

cambio

climático.

… que haya … que coma … que sepa … que pueda

viajado en avión. carne sólo una donde tiene lugar decir dos

vez a la la conferencia de efectos del

semana. la ONU sobre el cambio

clima en 2015. climático.

… que haya visto … que sepa lo … que venga a pie … que nunca

una película o que es el CO2. o en bici. haya comido

documental alimentos

sobre el cambio ecológicos.

climático.

… que venga en … que deje los … que haya visto … que no se crea

bus o aparatos un oso polar. el cambio

metro/tren. eléctricos en climático.

stand-by.
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Enfocament pedagògic 

El joc proporciona una bona visió general a l'alumne sobre el coneixement dels demés sobre aquest tema i també de les diferents 
opinions que existeixen a classe. 
Com el rol del professor és el d'observador, els alumnes actuen per ells mateixos i interactuen amb els seus companys. Sense 
sentir-se jutjats pel professor, és responsabilitat dels joves intercanviar i recopilar opinions i informacions. Un altre efecte positiu 
és el moviment físic dels alumnes. 
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Entrevista - Parlem més ecològic 

14+ 
Tipus d'activitat: exercici / joc de rol 
Tema: Medi ambient, canvi climàtic, drets humans, periodisme Edat: +14 
Durada: 45-60 minuts 
Temes curriculars: canvi climàtic, medi ambient Activitat de: BGRF 

Introducció al contingut 
El canvi climàtic ja ha provocat molts efectes als sistemes humà i natural a tots els continents, i s'esperen més impactes a curt 
termini, durant els propers anys, amb l'augment de l'escalfament global. La variabilitat climàtica té un impacte considerable en 
l'aigua, els sistemes de producció d'aliments i l'economia en general i reflecteix la salut, l'estatus social i la manera de vida de 
moltes persones arreu del món. Per a les societats humanes, els impactes del canvi climàtic solen empitjorar les ja de per sí 
situacions crítiques (pobresa, manca d'aliments, pobra gestió de la terra, migració deguda a guerres, etc.) amb els efectes més 
negatius entre les poblacions més pobres i vulnerables. Difondre els diferents aspectes del problema del canvi climàtic a nivell 
quotidià pot arribar a més persones si traslladem els missatges generals d'una forma més accessible. La premsa sol transmetre 
aquest tipus de missatges i proporciona molts punts de vista diferents. 

Text de: Stefano Caserini 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 7 

Resum de l'activitat 
Aquesta activitat és un joc de rol que representa una entrevista periodística. És una activitat important on no només es fomenta la 
creativitat i es desenvolupa la imaginació dels alumnes, sinó que també promou la implicació social de les activitats contra el 
canvi climàtic a través del procés de sensibilització del problema a nivell quotidià. 
L'objectiu és que els joves es col·loquin ells mateixos en el lloc de diverses persones que presenten els efectes del canvi climàtic de 
diferent manera. A través dels rols, els alumnes veuran els problemes actuals de l'impacte social del canvi climàtic i les possibles 
solucions. 

Pas a pas 

Pas 1.  
Demana als alumnes que es divideixin en grups reduïts de dues o tres persones. A cada grup hi ha d'haver consens sobre el paper 
que interpretaran: periodista o entrevistat. 
En trossos de paper, escriu els títols dels representants de diversos grups socials i després gira'ls perquè no es vegin els noms. 
Cada grup haurà de triar un paperet i després mirar quin és el seu rol. Les professions o rols socials poden ser aquestes (o unes 
altres): 
-Ecologista d'una ONG 
-Professor de Geografia 
-Granger 
-Estudiant d'una família pobra que ha de deixar els estudis per guanyar diners al camp per a ell i la seva mare. 
-Mestressa de casa 
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-Científic que viu a l'illa de Livingston 

Pas 2. 
Tras esto, los participantes disponen de 5 minutos para reflexionar. Quien tiene el rol de la persona que será entrevistada, deberá 
Després d'això, els participants disposen de 5 minuts per reflexionar. Qui té el rol de la persona que serà entrevistada, haurà de 
pensar en la seva nova personalitat, imaginar la nova situació i circumstàncies, pensar sobre les seves oportunitats, problemes i 
drets socials en relació al canvi climàtic i la influència d'aquest a la seva vida professional o personal. També ha de pensar sobre la 
seva decisió per compartir amb el periodista. 
El professor, si cal, pot ajudar-los amb la formació d'aquest rol, amb consells senzills i mostrant-los els efectes d'una manera 
pràctica, com "No tens aigua a casa"; "Ets molt actiu en les manifestacions contra el canvi climàtic", etcètera. Els alumnes que són 
"periodistes", per la seva banda, compilen temes que podran preguntar, intentant centrar-se en l'aspecte pràctic del tema. Encara 
que els temes tractats dependran de cada alumne en el paper de periodista, pot tenir en compte moltes qüestions importants, 
com les lleis actuals, els accidents o esdeveniments recents, les institucions que treballen en aquest tema, els drets dels afectats, 
les previsions i propostes per abordar el problema... 

Pas 3.  
Entrevista (15 minuts). Durant l'entrevista, demana als "periodistes" que anotin breument les respostes dels entrevistats perquè 
després puguin comunicar-les a la resta del grup que tindrà el rol de "Societat". 
Quan conclogui el temps, cada grup descriurà com ha anat l'entrevista en conjunt i quins han estat els moments interessants/
útils/problemàtics. 
S'inicia després un debat. El professor demana a cada grup com s'han sentit les persones quan han vist que eren el centre 
d'atenció. El grup que representa la "Societat" ha de proposar preguntes/temes i analitzar la situació. 
També poden utilitzar-se facilitats tècniques (com micros, llums, càmeres) per inspirar als participants. 
Resultat esperat: sensibilitzar als joves amb situacions específiques de la vida real en el context dels resultats concrets del canvi 
climàtic. Millorar el diàleg entre els joves i ampliar els seus interessos en assumptes globals, mostrant- los els efectes clau a nivell 
quotidià. Fomentar la seva participació activa. 
Subratllar el rol de les institucions per construir una societat pacífica i ecològicament equilibrada. 

Enfocament pedagògic 
Motivar la conscienciació en un tema específic. Estimular als joves perquè expressin la seva opinió. 
Fomentar els canvis de rols per destacar la comprensió mútua i compartir idees. 
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Baròmetre d'opinió: "Raons del canvi climàtic" 

14+ 
Tipus d'activitat: baròmetre interactiu Tema: canvi climàtic 
Edat: +14 
Durada: 15 minuts 
Temes curriculars: geografla, ètica, ciència 
Activitat de: ARCHENOVA 

Introducció al contingut 
Les últimes investigacions demostren que l'escalfament global està provocat per l'activitat humana. El Panell Intergovernamental 
sobre el Canvi Climàtic (IPCC) -un organisme científlc independent format per centenars de científlcs de tot el món- conflrma 
aquesta tesi i proporciona informes amb regularitat sobre la qüestió. No obstant això, encara queden els anomenats "escèptics 
climàtics", persones que neguen el canvi climàtic en general o dubten que les activitats humanes siguin les responsables. Els 
arguments d'aquests escèptics varien, com per exemple: "no hi ha evidència d'escalfament global"; "cent anys no són suflcients 
per obtenir conclusions"; "no podem conflar en les hipòtesis que ens donen els models informàtics"; "la vaporització de l'aigua és 
la principal responsable de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle"; "el clima sempre ha anat canviant"... Un bon resum, amb el 
voltant de 300 respostes per contradir aquests tipus d'arguments escèptics, podeu trobar-lo a: http://grist.org/series/skeptics/. 
El fons i els motius de dubte d'aquests "escèptics climàtics" varien, però molts d'ells s'ha comprovat que tenen vincles amb el 
sector del petroli o de la indústria del carbó i veuen amb temor la pèrdua de poder degut a l'aplicació de mesures per a la 
conservació del clima. El cas d'Exxon Mobil 
(http://www.ucsusa.org/sites/default/flles/legacy/assets/documents/global_warmi n'és un de molt famós. 

Text de: arche noVa e.V.  

Per saber més d'aquest tema: 
Anar a Unitat 6  Anar a Unitat 7  Anar a Unitat 8  

Resum de l'activitat 
L'activitat mostra als alumnes les diverses opinions, amb l'objectiu d'ampliar el seu coneixement i idees sobre els motius del canvi 
climàtic. El mètode és un excel·lent punt de partida per realitzar un taller sobre aquesta qüestió. 

Pas a pas 

Pas 1.  
El profesor presenta una serie de aflrmaciones sobre las razones del cambio climático y señala un lugar físico para la co El 
professor presenta una sèrie d'aflrmacions sobre les raons del canvi climàtic i assenyala un lloc físic per a la conflrmació de la frase 
("Estic d'acord") i un altre pel contrari ("No estic d'acord") en dos espais de la classe. Per visualitzar les dues possibles respostes, pot 
triar dues cantonades diferents o col·locar dos papers amb les respostes al terra de l'aula. 

Pas 2.  
Els alumnes tenen temps per pensar l'aflrmació i després hauran de moure's a una cantonada (o paper) depenent de la seva 
opinió. Els que no estan segurs hauran de romandre al mig. 

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

163

Ci
èn

ci
es

Ci
èn

ci
es

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



Pas 3.  
El professor pregunta a cada grup perquè estan d'acord o en desacord i se'ls convida a debatre els arguments. 

Pas 4.  
Després, el professor llegeix la següent aflrmació i així consecutivament flns arribar a un màxim de quatre aflrmacions. 

Pas 5.  
En la fase flnal, tota la classe avalua la mitjana d'opinions que han sortit: Hi ha opinions majoritàries? I si es així, per què? Alguns 
s'han deixat convèncer pels arguments del grup contrari? 
Algunes de les aflrmacions requereixen l'ús d'internet per buscar més informació i comprovar les dades. 
Possibles afirmacions: 
-"El canvi climàtic és un procés natural que ja existia abans de l'aparició dels éssers humans." 
-"El canvi climàtic està provocat pels humans." 
-"El CO2 no està generat pels humans, sinó pels oceans." 
-"Els volcans emeten més CO2 que les activitats humanes." 
-"L'escalfament global està causat pel sol i l'evaporació de l'aigua." 
-"El canvi climàtic no influencia la meva vida quotidiana." 
-"Totes les persones de la terra haurien de poder emetre la mateixa quantitat de CO2." 
-"Tots els països haurien de poder emetre la mateixa quantitat de CO2." 
- "S'hauria d'introduir una quota d'emissions de CO2 per a cada país." 
-"Només s'hauria de poder viatjar amb avió per qüestions de feina, i els turistes no haurien d'agafar més els avions." 
-"L'estil de vida dels països rics ha de canviar." 
-"Jo sol no puc fer res." 
-"La reducció de les emissions de CO2  mitiga el canvi climàtic." 
-"Avui dia tenim molta més informació meteorològica i climàtica que fa dos- cents anys. Aquesta és la raó per la qual ara veiem les 
variacions del clima." 
-"Hauria de prohibir-se tenir bestiar." 
-"El metà l'emeten els animals i, per tant, no té relació amb les activitats humanes." 
(Entre altres llocs, el metà es desenvolupa a l'estómac dels animals remugants 
(com les vaques) i s'emet amb els rots. La pujada del consum de carn augmenta també l'activitat ramadera a tot el món i, per tant, 
pugen les emissions de metà.) 

Enfocament pedagògic 
El docent comprova les opinions dels seus alumnes i pot connectar aquestes opinions amb altres temes. 
Els alumnes veuen on estan i com les seves opinions es prenen seriosament. 
El mètode és adaptable a altres temes i pot utilitzar-se com a eina per reflexionar sobre el compromís personal, el consum, etc. així 
com per flnalitzar o resumir un taller. 
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Emissions diferents, responsabilitats diferents 

14+ 
Tipus d'activitat: matemàtiques 
Tema: emissions, responsabilitat, mitjana per càpita 
Durada: 6h (2h d'anàlisi de dades + 2h d'escriptura + 2h de debat a classe) Temes curriculars: matemàtiques, ciència 
Activitat de: ISTITUTO OIKOS 

Introducció al contingut 
Si volem parlar del canvi climàtic i la igualtat per poder reduir les emissions de gas hivernacle, hem de tenir en compte algunes 
dades bàsiques de la contribució històrica i actual que fan els diferents països. Si agafem les emissions presents i acumulades de 
CO2 (el principal gas d'efecte hivernacle) veurem diferències notòries, no només entre els països desenvolupats i en vies de 
desenvolupament, sinó dins dels dos grups. El producte interior brut sol utilitzar-se com a indicador de riquesa, així que també és 
interessant entendre la relació entre les emissions per càpita i el PIB. 

Text de: Stefano Caserini 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 7.4  Anar a Unitat 8.4  

Resum de l'activitat 
Estem acostumats a veure gràfics que expliquen el fenomen, però estem menys familiaritzats en trobar informació i fer gràfics per 
nosaltres mateixos. En aquesta activitat proposem que els alumnes realitzin dos gràfics amb les emissions per càpita de CO2 de 
diversos països (p.e. 10, 20 o 30 que poden escollir ells mateixos). El primer gràfic és la "fotografia" de les emissions per càpita el 
2012 (o de l'últim any amb dades disponibles). El segon gràfic reflecteix les emissions acumulades per càpita entre 1971 i 2012 (o 
de l'últim any amb dades disponibles). És important poder analitzar les dades de les emissions de CO2 perquè la comparació 
entre les emissions històriques i les actuals ens permet veure les diferents aportacions a l'escalfament global. 
Tots els càlculs i gràfics poden fer-se amb un programa habitual per als fulls de càlcul, com l'Excel. 

Material per descarregar 
GHG emissions_DATA1971-2012.xls  

Pas a pas 

Paso 0:  
En aquesta activitat utilitzareu dades sobre l'emissió de CO2 i de població proporcionats per la International Energy Agency (IEA). 
(http://www.iea.org/statistics/) 
Cada any estan disponibles al seu web excels amb les dades actualitzades. Pots comprovar-ho visitant les seves estadístiques 
(http://www.iea.org/statistics/) i buscant la "Dada anual de CO2" a la secció "Últimes estadístiques". Fes click allà i a la nova pàgina 
busca l'enllaç per descarregar l'arxiu d'excel, titulat "CO2 Highlights 201x - Excel tables" (on la x varía amb l'actualització). 
Al maig del 2015 estava disponible l'arxiu amb les dades del període 1971-2012 anomenat CO2 
_Emissions_From_Fuel_Combustion_Highlights_2014.XLS.   Pots   descarregar-lo 
aquí (https://www.iea.org/media/freepublications/stats/CO<sub>2</sub>_emissions_fro Pots trobar les mateixes dades a l'arxiu 
"GHG emissions_DATA1971-2012.xls" 
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en el material per descarregar d'aquesta activitat. Tingues en compte que en aquest arxiu també hi trobaràs càlculs i gràfics ja fets 
per poder utilitzar. 

Nota 1: Les dades de la IEA utilitzats en aquesta activitat es presenten en l'informe anual "CO2 EMISSIONS FROM FUEL 
COMBUSTION IEA STATISTICS - HIGHLIGHTS 
(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO<sub>2</sub>em on pots trobar més informació sobre les 
dades i les seves tendències. 
Nota 2: També pots optar per utilitzar les dades disponibles (http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-country-greenhouse-
gas- emissions-data) al CAIT (http://cait.wri.org/) Climate Data Explorer - World Resources Institute . 
Aquest lloc proporciona directament gràfics i mapes sobre les emissions per càpita, però requereix la comprensió prèvia d'alguns 
coneixements bàsics que no podem explicar en aquesta activitat. Totes aquestes explicacions, però, estan disponibles a la web de 
CAIT (http://cait.wri.org/). 

A continuació trobaràs els passos per seguir la activitat a l'aula. Els alumnes poden treballar individualment o en grups reduïts. 

Pas 1.  
Descarrega l'arxiu i assegura't que cada alumne o grup el tingui. 
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Pas 2.  
Cada alumne o grup escull un país i crea un full de càlcul amb les dades d'aquest país (que obté de l'arxiu proporcionat). 
-Les xifres amb les emissions anuals de CO2 del full "CO2 SA" (les dades estan en milions de tones de CO2). 
-Les xifres de la població anual es troben al full "POP" (les dades estan en milions d'habitants). 

Pas 3.  
A l'arxiu d'Excel, cada alumne o grup calcula: 
-Les emissions anuals per càpita (Emissions/POP = tones/habitants). 
-Les emissions acumulades per càpita (la suma de les Emissions entre 1997- 2012 / suma de POP entre 1997-2012). 
Com a exemple, pots mirar aquest càlcul d'Itàlia i Xina als fulls "Graph1 - Italy" i "Graph 1 - China" de l'arxiu per descarregar "GHG 
emissions_DATA1971- 2012.xls". 

Pas 4.  
En un excel cada estudiant o grup crea un gràfic per al seu país mostrant les tendències d'emissions anuals en el període 
1971-2012 i la tendència de les emissions acumulades per càpita del mateix període. Pots mirar l'exemple d'Itàlia i Xina ( "Graph1 - 
Italy" i "Graph 1 - China" de l'arxiu per descarregar "GHG emissions_DATA1971-2012.xls"). 
 

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

167

M
at

em
àt

iq
ue

s

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



 

Pas 5.  
Els alumnes comparteixen els resultats amb la resta de la classe i comparen les emissions de CO2 dels diferents 
països el 2012. Poden crear un histograma, com mostra l'exemple de 25 països (veure full "Graph2 - 25 countries" 
de l'arxiu per descarregar "*GHG  emissions_DATA1971-2012.xls"). 
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Pas 6.  
Compareu les emissions acumulades de CO2 per càpita durant el període 1971-2012 dels diferents països escollits 
pels alumnes. Poden crear un histograma, com mostra l'exemple de 25 països (veure full "Graph2 - 25 countries" 
de l'arxiu per descarregar "GHG  emissions_DATA1971-2012.xls"). 

Pas 7.  
Ara poden crear un histograma que mostri conjuntament les emissions per càpita del 2012 i les emissions 
acumulades per càpita durant el període 1971-2012. Per veure l'exemple, aneu al full "Graph2 - 25 countries" de 
l'arxiu per descarregar "GHG  emissions_DATA1971-2012.xls". 
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Pas 8.  
Demana als alumnes que escriguin un text breu on descriguin les seves observacions i consideracions. Demana'ls 
que posin un títol al seu informe i que intentin respondre a preguntes com aquestes: 
-Quins són els països que emeten més i quins menys? 
-Com d'àmplia és la diferència entre les nacions riques i les pobres? 
-És molt diferent la contribució del 2012 de l'acumulada entre 1971 i 2012?  
Per saber més: Do rich countries necessarily have high GHG emissions? (http://www.countryscorecard.com/
special_topics/rich_countries_ghg.htm) 

Pas 9.  
Cada alumne o grup farà una lectura a classe del seu text. Després s'obrirà un debat sobre aquest tema. Pots 
decidir buscar més informació a la web o en altres textos. 
Nota: Els gràfics dels passos 5 i 6 poden ser més elaborats, com aquest, on l'eix x representa la població de cada 
país (o grups de països). Això només poden fer-ho els cursos més avançats. 

(Font: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/figure-1-4.html (http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/wg3/en/figure-1-4.html)) 

Enfocament pedagògic 
Si bé llegir taules de dades és abstracte, els gràfics ens ajuden a visualitzar les tendències a través dels anys i fan 
més evidents alguns dels fenòmens que succeeixen. L'elaboració de gràfics, que és una eina d'anàlisi i 
d'investigació molt difosa, suposa un primer pas perquè els joves es familiaritzin amb la verificació, la comparació i 
l'anàlisi de la informació, fins i tot la que, en aparença, és més complexa. 
Us convidem a proposar la realització d'informes perquè els alumnes s'acostumin a l'escriptura científica, així com 
a obrir el debat a classe i la lectura en públic. Buscar, analitzar i comparar dades científiques contribueix al 
desenvolupament del pensament crític dels alumnes. 
En un altre nivell, comparar les dades globals també els ajuda a percebre que alguns fenòmens només poden 
avaluar-se adoptant una perspectiva global sobre les dades d'emissió. Aquest fenomen ens permet sensibilitzar-
los de què el món és un, que aquests fenòmens estan tots relacionats i que tots formem part de la mateixa i 
àmplia comunitat. 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Com fer un gràfic climàtic 

14+ 
Tipo de actividad: competencias matemáticas 
Tipus d'activitat: competències matemàtiques 
Tema: canvi climàtic (diferències entre clima i temps meteorològic) Edat: +14 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: geografia, matemàtiques 
Activitat de: PEIPSI 

Introducción al contenido 
Cada lloc de la Terra té una meteorologia. No obstant això, diferents llocs tenen diferents tipus de temps "típics". Alguns llocs són 
secs, altres humits, uns calorosos i altres freds, i alguns tenen una mica de tot. 
El temps meteorològic es refereix a la temperatura, les precipitacions (pluja i neu), la direcció dels vents i la velocitat. Els científics 
que estudien el temps recopilen informació dels diferents llocs de la Terra i obtenen les mitjanes d'un lloc en concret. Aquestes 
mitjanes del temps habitual que ha fet durant un any s'anomena "clima". Un climògraf (o gràfic climàtic) és el que elaboren els 
científics per mostrar la mitjana de pluges i temperatures particulars d'un lloc durant un any. 

Text de: PEIPSI CTC 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 5.4  

Resum de l'activitat 
Escriure informació en un informe no sempre és la millor manera d'expressar la informació. Els climatòlegs acostumen a utilitzar 
gràfics perquè són una forma ràpida i efectiva de mostrar les estadístiques. 
L'activitat ajuda als alumnes a gestionar les dades climàtiques i entendre la diferència entre el clima i el temps meteorològic i 
també què significa un clima "típic" i quan podem parlar de canvi climàtic. 
Una manera ràpida de fer-nos una idea del clima d'un lloc en concret és mirar el "gràfic climàtic" o climatògraf. Hi ha dos elements 
importants: la precipitació i la temperatura. La precipitació inclou tota forma de caiguda d'humitat en la superfície terrestre (com 
pluja, calamarsa, aiguaneu, neu). La temperatura és el grau de calor o fred en el qual està l'aire exterior. 
Per elaborar un gràfic climàtic necessitem aquestes dades. 
Algunes de les webs sobre el clima mundial on buscar les dades de moltes ciutats són: 
http://www.climate-charts.com/world-index.html (http://www.climate- charts.com/world-index.html) or http://
www.worldclimate.com (http://www.worldclimate.com) o la la web de l'Organització Meteorològica Mundial.  (http://
www.wmo.int/pages/index_en.html) 

Material per descarregar 
Climate graph template.pdf  

Pas a pas 

Pas 1.  
El professor proporciona les dades i enllaços amb una breu descripció. Hi haurà dues parts de dades: la mitjana mensual de les 
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pluges en mil·límetres (mm) i la mitjana mensual de la temperatura en graus centígrads (ºC). 

Pas 2.  
Dibuixeu una sèrie d'eixos per col·locar les dades proporcionades. Escriviu els mesos a l'eix horitzontal entre les divisions, la 
temperatura a l'eix vertical esquerre i la pluja a l'eix vertical dret. El professor pot trobar plantilles climatogràfiques al material per 
descarregar d'aquesta activitat o a la web (http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/file/getting-geographic- 
climate-graph-template-cb1288472856.pdf). 

Pas 3.  
Utilitzant un llapis, construïu una barra gràfica que mostri la mitjana mensual de pluges. Assegureu-vos que no utilitzeu l'escala 
vertical dreta per plasmar les dades. 

Pas 4.  
Amb cura acoloriu les barres amb el color blau. 

Pas 5.  
Utilitzant un llapis, marqueu punts mostrant la temperatura mitjana mensual. Assegureu-vos d'utilitzar l'escala vertical esquerra i, 
més important, que col·loqueu el petit punt de cada mes enmig de cada columna. 

Pas 6.  
Uniu els punts amb una corba en vermell per traçar una línia. No utilitzeu regla. Continueu tots dos finals de la línia fins al limit del 
gràfic prosseguint la tendència mostrada en el gràfic. 

Pas 7.  
Completeu el gràfic climàtic amb la denominació de cada eix i afegint un títol pertinent. 

Pas 8.  
Anàlisi del gràfic climàtic. Per a les anàlisis del gràfic pots fer diverses preguntes: 
-Quin lloc té la mitjana de temperatura més baixa de l'any? 
-Quin lloc té l'hivern més fred/càlid (gener, febrer, març)? 
-Quin lloc té la mitjana de temperatura més alta de l'any? 
-Quin lloc té l'estiu més calorós/fred (juliol, agost, setembre)? 
-Quin lloc té la precipitació anual més elevada? 
-Quin lloc té l'estiu més humit (juliol, agost, setembre)? 
-Quin lloc té l'hivern més humit (gener, febrer, març)? 
-Quin lloc té el clima més semblant al de la teva ciutat? 
Per al professor: 
-Utilitzar gràfics climàtics és bo per comparar el clima de diferents ciutats al voltant del món o de la vostra ciutat en comparació a 
unes altres. 
-Els alumnes també poden utilitzar un cercador per trobar imatges que siguin representatives del tipus de clima.) 
Pots trobar/llegir més informació a: 
http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/G9%20Ac%20Geography/Unit%203%20Lesso (http://fcweb.limestone.on.ca/~stridef/
G9%20Ac%20Geography/Unit%203%20Lesso 
http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-corner/activity-5/ (http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-
corner/activity-5/) 
http://www.geogspace.edu.au/core-units/years-7-8/inquiry-and-skills/years-7- 8/y78-is-illus1.html (http://
www.geogspace.edu.au/core-units/years-7- 8/inquiry-and-skills/years-7-8/y78-is-illus1.html) 

Enfocament pedagògic 
S'integren positivament les matemàtiques i la geografia. Els alumnes desenvolupen la lectura de dades, dibuixen un gràfic i, 
finalment, analitzen les dades. 
És important que els alumnes es familiaritzin amb diversos tipus de gràfics, doncs cadascun representa millor determinats tipus 
d'informació. Aquest exercici també els mostra com interpretar i construir gràfics climàtics i proporcionals utilitzant barres, 
columnes i línies. 
Els alumnes practiquen l'anàlisi de dades i n'extreuen molta informació. També són més creatius per aconseguir que la informació 
sigui més interessant i desenvolupen el pensament crític. És possible presentar els seus resultats a classe. 
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Guanyadors o perdedors 

11+ 
Tipus d'activitat: experiment 
Tema: Canvi climàtic; fonts d'energia renovables; reducció del consum energètic 
Edat: +11 
Durada: 4 x 45 minuts 
Temes curriculars: geografia, biologia, matemàtiques, física, ciutadania 
Activitat de: SCCD 

Introducció al contingut 
Fa fred i encens l'estufa. En utilitzar llenya, un tros d'història es consumeix davant dels teus ulls. En utilitzar gas per fer-te una sopa, 
part dels milions d'anys d'història desapareixen cada minut. El carbó, el petroli o el gas natural són combustibles fòssils i, per tant, 
fonts d'energia no renovables. Es van formar fa milions d'anys, i la quantitat disponible avui és tota la que tindrem mai. El que 
utilitzem no es reemplaça. Què farem quan s'esgotin? 
Algunes persones actuen compromeses, estalvien energia i utilitzen altres fonts energètiques que no s'esgoten. La natura ens 
ofereix una àmplia gamma d'energies renovables: 
-Aigua 
-Vent 
-Geotèrmica 
-Bioenergètica 
-Energia solar 
La quantitat d'energia solar que arriba a la superfície terrestre cada any és 
10.000 vegades superior al consum energètic global. Utilitzar alternatives en la construcció de cases ens ajuda a estalviar energia, 
crear un entorn millor i millorar el clima de les ciutats i els pobles. Estalviar energia i plantar arbres significa també influenciar 
positivament en el canvi climàtic. 
Les tècniques de construcció més modernes tenen com a objectiu l'estalvi energètic. Els alts costos d'inversió s'equilibren amb 
estalvis a llarg plaç en les factures. Hi ha cases on l'electricitat es genera pel vent, l'aigua s'escalfa amb panells solars i el control 
informàtic gestiona la calefacció i la ventilació. Potser tu també tinguis un carregador solar o una calculadora. 
En els habitatges més ben aïllats els seus inquilins estalvien calefacció. També plantar arbres als voltants dels habitatges, en llocs 
específics, o utilitzar colors suaus per a la pintura de les façanes pot ajudar a reduir el consum energètic. 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 8  

Resum de l'activitat 
L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes coneguin els tipus bàsics d'energies renovables, especialment l'energia solar i les 
possibilitats d'utilitzar- la. Ens centrem en dues formes relativament fàcils de reduir el consum energètic: plantar arbres i utilitzar 
colors suaus a les cases de les ciutats. 

Pas a pas 

Pas 1.  
El professor escull una àrea propera a l'institut. La zona ha de tenir carrers, cases o blocs de pisos, tendes i alguns arbres. Els 
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alumnes es dividiran en grups de 4-5 i dibuixaran un mapa de la zona. Al mapa assenyalaran els carrers principals, les cases amb 
entrades individuals i les tendes. És necessari que indiquin l'orientació nord-sud. 

Pas 2.  
Els alumnes buscaran quina part del carrer és més calorosa, és a dir, quina està més exposada al sol durant més temps. Aquestes 
són les parts est, sud i oest dels edificis i la part nord dels carrers. Els alumnes utilitzen el color groc per marcar al mapa aquestes 
parts de les cases i carrers. 

Pas 3.  
Els grups dibuixen cercles verds al mapa per indicar els arbres propers a les cases. 

Pas 4.  
Els grups assenyalen al mapa les parts de les cases i dels carrers que tenen aquestes característiques: 
-A l'estiu tenen ombra pels arbres (utilitzant color vermell) 
-A l'hivern els arbres els protegeixen del fred i el vent (utilitzant color blau), creant tallavents o microclimes si els arbres són 
suficientment grans o si estan plantats per grups. 

Pas 5.  
Els alumnes marquen al mapa amb un asterisc (*) les cases amb pintures clares. 
Exemples d'un mapa dibuixat: 
 

Pas 6.  
Els grups compten el nombre de finestres dels edificis (tant dels habitatges com els aparadors de les botigues) i completen la 
següent taula: (Nota: en edificis alts poden utilitzar les matemàtiques per comptar el nombre de pisos i multiplicar la quantitat de 
finestres en cada pis.) 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¿Hi ha finestres a les cases pintades amb colors clars que estan protegides tant a l'estiu com a l'hivern? Aquestes són cases amb un 
consum energètic més baix. N'hi ha moltes així? També hi ha tendes? 

Pas 7.  
El professor suggereix que els grups entrevistin als propietaris de les botigues perquè els puguin informar del que han vist i 
preguntar-los si també estalvien energia a casa. 

Conclusió 
Responeu en grup aquestes preguntes: 
-Penseu en una història de les persones que viuen en cases amb finestres que no estan protegides ni de l'estiu ni de l'hivern. 
-Què suggeriríeu perquè els vostres habitatges fossin més confortables i consumissin menys energia? 
Els alumnes poden fer aquest treball explicant oralment la història a la resta o bé de forma escrita. 

Enfocament pedagògic 
Els alumnes, a través d'un treball de camp interessant, exploren les fonts d'energia renovables i suggereixen solucions per a 
l'estalvi energètic mitjançant canvis simples. 
També milloren les seves habilitats en geografia, en realitzar mapes i en orientar-se. Al treballar en grups els permet fer un treball 
participatiu i valorar què és necessari per aconseguir bons resultats. 
Milloren les seves eines comunicatives sobre el canvi climàtic, les tecnologies de la construcció i l'impacte de plantar arbres. 
La preparació de les preguntes per a les entrevistes és un bon exercici per comunicar i argumentar. En definitiva, els alumnes 
aprenen més aspectes del seu entorn local. 

Número de ventanas Porcentaje de ventanas del total

Número total de ventanas

Número de ventanas que dan al norte …….. %

Número de ventanas que dan al sur …….. %

Número de ventanas resguardadas  del 
invierno

…….. %

Número de ventanas resguardadas del 
verano

…….. %

Número de casas Porcentaje de casas del total

Número total de casas

Numero de casas con pinturas claras …….. %

Numero de casas con pinturas oscuras …….. %
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Buscant en la ment 

11+ 
Tipus d'activitat: exercici en grup Tema: Canvi climàtic 
Edat: +11 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: Geografia, biologia, societat civil 
Activitat de: SCCD 

Introducció al contingut 
Segons la teoria dels sistemes, la biosfera, com l'ecosistema més complex, representa una xarxa il·limitada d'interaccions, on cada 
component es connecta amb els altres. Els problemes mediambientals, doncs, ja tenen un impacte en les activitats diàries dels 
europeus i els seus efectes tendeixen a augmentar. El canvi climàtic no és un tema prioritari per als científics, però ens afecta a 
tots. Des dels qui respirem aire contaminat als qui beuen aigua no potable o pateixen les conseqüències d'una terra devastada. 

Text de: Silvia Szaboova, SCCD  

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 3  

Resum de l'activitat 
Aquesta activitat se centra en contextualitzar el pensament. Al centrar-se en un concepte, els alumnes exploraran les causes i 
conseqüències d'aquest concepte a nivell global i local. Al treballar en grup tindran la possibilitat de debatre tant les 
conseqüències com les causes a través de la perspectiva quotidiana. És important redissenyar solucions no només a la vida 
professional, sinó també a la quotidiana. 
Si coneixes el context, pots proposar solucions amb el menor impacte possible. Des d'aquest punt de vista, podem evitar 
problemes. 

pupils participating in the workshop - Dresden, Germany 
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Pas a pas 

Pas 1: 
En un full de paper gran el professor traça un cercle i hi escriu al centre la idea, frase o fet. En el nostre cas, seria "Canvi climàtic". 
Després, prepara tants fulls de paper com grups hi hagi a classe.  
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Pas 2: 
Els alumnes es divideixen en grups de 4-5 persones. La seva funció serà buscar les possibles conseqüències vinculades a la 
descripció del concepte del cercle i formular-les de la manera més precisa possible. També hauran de debatre el tema central i les 
seves conseqüències amb arguments fonamentats, no només de forma superficial. La formulació resultant s'escriurà al full, en un 
cercle proper al principal i unit amb una línia a la causa (el fet). Cada grup treballa de forma independent sobre el mateix fet o 
frase. 
El professor ha de facilitar el procés anant de grup en grup i formulant preguntes si alguna cosa del paper no queda suficientment 
clara. A través del debat i la facilitació, el professor fomenta en els alumnes el pensament crític i contextual. 

Pas 3: 
De forma similar, el grup continua suggerint conseqüències de segon i tercer nivell i les escriu en el paper en cercles, combinant-
los amb dues o tres línies. El procediment pot repetir-se amb conseqüències que arribin al tercer, quart o cinquè nivell. 

Pas 4: 
Finalment, el grup presenta els seus resultats a la resta de la classe i comparen els diferents treballs. 

Pas 5: 
Debat final, que pot centrar-se en les diferències en les propostes de cada grup. És important parlar dels fets rellevants i poder 
anotar les possibles conseqüències i les relacions entre els diferents nivells de conseqüències. 
Font: G. Pike, D. Selby: Global education, Grada 1994 

Enfocament pedagògic 
Per als alumnes és important argumentar i començar a pensar de forma crítica per veure les interdependències que formen el 
món. És també una possibilitat de pensar sobre la seva forma d'actuar a la vida quotidiana i veure les conseqüències de les seves 
accions. És molt important ensenyar-los no només fets, sinó també com mirar les connexions entre les causes i els efectes. Per 
poder mirar la relació del que passa d'una forma crítica, necessiten saber quants més fets millor. 
Un bon inici per a aquesta activitat seria un breu documental sobre el canvi climàtic. El professor pot utilitzar aquesta activitat per 
parlar d'altres temes, depenent del seu enfocament: biodiversitat, migració mediambiental, etc. En aquest cas, n'hi ha prou amb 
escriure una altra frase al cercle central. 

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

178

Ci
èn

ci
es

Ci
èn

ci
es

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



Arbres a la ciutat 

9+ 
Tipus d'activitat: ciència, experiment, cartografia 
Tema: Canvi climàtic, vegetació urbana, funció dels arbres, ecologisme, escalfament global 
Durada: projecte a llarg termini, 1 curs escolar 
Temes curriculars: Geografia, biologia, matemàtiques, ciutadania 
Activitat de: SCCD 

Introducció al contingut 
El planeta s'urbanitza ràpidament. Tots nosaltres sentim una intrínseca necessitat emocional per connectar amb la natura, fins i tot 
a les grans ciutats. La vegetació urbana s'ha vist com un recurs natural clau per a la biodiversitat, així com per augmentar la 
qualitat de les condicions de vida. En efecte, una infraestructura més ecològica no concerneix només als experts en ecologia, sinó 
als nostres representants polítics municipals, que han de trobar formes perquè les ciutats siguin més sostenibles. 
Necessitem ciutats més verdes , plantant més arbres allà on sigui possible perquè repercuteixin en el clima local i en el petit cicle 
de l'aigua (impacte local) i també en el gran cicle de l'aigua (impacte global). Els arbres tenen una funció irreemplaçable en la 
qualitat de la vida humana: protegeixen, fertilitzen i netegen el sòl, regulen el corrent i el nivell d'aigua durant les tempestes, 
regulen i milloren la humitat i qualitat de l'aire, influencien en el clima, proporcionen hàbitats per als animals, tenen beneficis 
estètics i terapèutics... En definitiva, són moltes les raons per les que hem de recolzar la seva conservació a l'entorn urbà, doncs, en 
poques paraules, els arbres respiren per nosaltres. Absorbeixen el CO2 i alliberen O2. Com el CO2 és un dels gasos d'efecte 
hivernacle, a través d'aquests processos tenen un impacte positiu en el fre de l'escalfament global. 

Text de: Silvia Szaboova, SCCD  

Per saber més sobre aquests temes: 
Anar a Unitat 8  

Resum de l'activitat 
L'objectiu de l'activitat és sensibilitzar sobre la vida dels arbres urbans i els factors de la seva salut (què millora i què perjudica el 
seu benestar). Els arbres a les ciutats es veuen exposats a un alt nivell de riscos, molts més dels que patirien en un entorn natural. 
En zones seleccionades, els alumnes observaran la vegetació i esbrinaran més coses sobre la salut i la funció dels arbres. 

Pas a pas 

Pas 1: 
El professor escull una àrea, que pot estar a prop de l'institut. L'ideal seria si part d'aquesta àrea no està només ocupada per 
carrers, cases i blocs d'edificis, sinó que també hi ha un parc o jardins. Els alumnes es dividiran en grups de 3-4 persones i cada 
grup dibuixarà un mapa de la vegetació actual. 

Pas 2: 
Els alumnes utilitzaran diferents colors per als diversos tipus d'arbres (caducs, perennes, arbustos). Buscaran i escriuran els seus 
noms respectius i la classificació a la literatura, i després anotaran la mitjana d'edat dels arbres segons les següents instruccions. 
L'edat aproximada d'un arbre es calcula d'aquesta forma: 
Mesura la circumferència del tronc, divideix primer el nombre per dos, després divideix-la una altra vegada per tres. Per exemple, 
si la circumferència de l'arbre mesura 90 cm: 
90: 2 = 45 
90: 3 = 30 
L'edat de l'arbre serà d'entre 30 i 45 anys. 
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Pas 3: 
Omple la taula: 

Pas 4: 
Els alumnes dibuixaran tots els camins o dreceres que han recorregut. El professor debat amb els grups les següents preguntes: 
-Us agradaria que aquests camins també fossin verds? 
-Com ho aconseguiríeu? 

Pas 5: 
Ara els alumnes poden avaluar el valor econòmic i mediambiental d'un arbre: 
-"Adopta" l'arbre que més t'agradi. Quina espècie és? Avalua l'arbre triat seguint aquest criteri en una escala de l'1 al 3 (1 = millor / 
3 = pitjor). 
-Qualitat de l'aire: neteja la superfície de les fulles de l'arbre amb un mocador. S'ha embrutat? Si és així, significa que les fulles 
estan brutes i que l'arbre acumula partícules nocives de l'atmosfera. (1: el mocador queda net / 2: el mocador queda una mica 
brut / 3: el mocador queda molt brut.) 
-Control del corrent d'aigua: visita el teu arbre durant una pluja o poc després i observa el sòl dels voltants. Està més o menys 
humit que el del seu al voltant? Si està menys mullat, significa que l'arbre absorbeix l'aigua millorant la capacitat d'absorció del sòl 
i, per tant, ajuda a prevenir les inundacions i l'erosió del sòl. (1: el sòl de sota l'arbre està menys mullat que el sòl dels voltants / 2: 
no hi ha diferència entre el sòl de sota l'arbre i el dels voltants / 3: el sòl de sota l'arbre està més mullat -té tolls- que el dels 
voltants.) 

-Llar d'animals: Observa el teu arbre i troba si les seves branques, tronc o arrels són la llar per a qualsevol tipus d'animal. Si és així, 
quin? Pots classificar-lo? Hi viuen de forma permanent o temporal? I la flora dels voltants? Hi ha només herba o també altres tipus 
de plantes? (1: hi ha nius i els animals hi viuen de forma permanent, i hi ha més de tres espècies diferents de plantes pels voltants / 
2: hi ha entre una i tres espècies d'animals vivint-hi i entre una i tres espècies diferents de plantes pels voltants / 3: no es veuen 
animals a l'arbre i només l'envolta l'herba.) 
-Control de la temperatura: Asseu-te sota l'arbre a l'estiu. S'està més fresc o pitjor que al sol directe? I a l'hivern? Mira si el teu arbre 
disminueix les temperatures extremes de la ciutat. (1: a l'estiu sota l'arbre s'està més fresc i a l'hivern més càlid (per exemple la neu 
es fon abans sota l'arbre que als voltants 
/ 2: a l'estiu s'està més fresc sota l'arbre, però a l'hivern no fa diferència / 3: no hi ha diferències ni a l'estiu ni a l'hivern.) 

-Recol·lecta: ¿Hi ha alguna manera d'utilitzar les branques i fulles que cauen del teu arbre? S'utilitzen els seus fruits per alguna 
cosa? (1: els humans i els animals poden menjar els seus fruits / 2: els animals mengen els seus fruits o les seves branques i fulles 
caigudes poden utilitzar-se / 3: sense ús.) 
Utilitza la mateixa puntuació per respondre a la següent pregunta: Què passaria si, de sobte, talessin el teu arbre? 

Pas 6: 
Els arbres són com a esponges que absorbeixen el CO2 (diòxid de carboni) i contribueixen a reduir la quantitat de partícules i 
substàncies nocives en l'aire. Un arbre adult sa pot absorbir 21 kg de CO2 cada any -el carboni s'"emmagatzema" a la fusta i 
l'oxigen torna a l'atmosfera-. Lògicament, utilitzem aquesta quantitat només per mostrar la mitjana de CO2 absorbit. En la vida 
real, és més complicat: l'absorció de CO2 depèn de les característiques de cada espècie d'arbre, les condicions on ha crescut i 
també de la seva edat, la qual cosa significa que el CO2 retingut cada any no és el mateix. 
Calcula la quantitat de CO2 que el teu arbre ja ha absorbit en la seva vida (el 
primer parell d'anys no absorbeix res). 
Exercici: Un cotxe allibera en l'atmosfera, de mitjana, 0,28 kg de CO2 per quilòmetre. Quants quilòmetres de conducció "neteja" el 
teu arbre en un any? 

Número de árboles

Media de edad de los árboles

Media de arbustos/matorrales

Área de césped o hierba
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Conclusión 
Formeu grups per respondre a aquestes preguntes: 
-Quina és l'edat del teu arbre? (utilitza el càlcul del pas 2) 
-És més gran que tu? 
-Pensa en una història on l'arbre hagi pogut participar a la seva vida. 
-Està sa el teu arbre? Com ho saps? 
-Què faries per evitar que no tallin l'arbre? 
Els alumnes poden fer aquest exercici com si expliquessin una història a la resta de la classe o en una versió escrita. 

Enfocament pedagògic 
En aquesta activitat els alumnes milloraran les seves habilitats de geografia, botànica i també la seva capacitat de cartografiar una 
zona. 
Al treballar amb la natura, podran utilitzar diferents mètodes: observació, cartografia, càlcul. 
El professor té la possibilitat de millorar la capacitat dels alumnes per pensar  en el context i parlar sobre les conseqüències i les 
causes. Els alumnes treballaran en grups, amb el que millora la seva capacitat de construir un equip. Per al professor és possible 
donar suport als grups perquè cooperin. Part del treball es basa en la resolució de problemes, centrant-se en les solucions que 
afecten a nivell local i també global. 
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Mesurament del temps meteorològic 

11+ 
Tipus d'activitat: ciència 
Tema: clima, diferències entre clima i temps meteorològic Edat: +11 
Durada: 45-60 minuts 
Temes curriculars: geografia, ciència 
Activitat de: PEIPSI CTC 

Introducció al contingut 
La meteorologia ens afecta de moltes maneres. Afecta el que fem i com ens vestim, com viatgem i fins i tot el nostre estat d'ànim. 
Els meteoròlegs mesuren les condicions meteorològiques en diferents llocs i utilitzen la informació per fer-ne previsions. Els 
instruments bàsics que utilitzen són: termòmetre, baròmetre, anemòmetre, pluviòmetre, penell, satèl·lit meteorològic. 
L'anàlisi dels elements atmosfèrics ens proporciona la base per a la previsió del temps i també ens serveix per definir el clima. 
Aquests mateixos elements són el fonament de l'estudi climatològic tot i que, per descomptat, amb una escala molt més llarga. 
El temps meteorològic és l'estat de l'atmosfera en un lloc i un temps determinat, i es basa en l'observació en un moment donat. El 
clima és la mitjana de les condicions meteorològiques en un lloc i es basa en moltes observacions durant diversos anys. 

Text de: PEIPSI CTC 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 5.5  

Resum de l'activitat 
Els alumnes utilitzen les seves referències prèvies per endevinar els instruments que utilitzen els científics per mesurar el temps 
meteorològic. El joc consisteix a enllaçar les imatges dels instruments amb les seves descripcions. Per endevinar-les poden 
utilitzar internet. Els instruments bàsics són: termòmetre, baròmetre, anemòmetre, pluviòmetre, penell, satèl·lit meteorològic. 
Després, els alumnes analitzen aquests instruments basant-se en el valor que tenen per mesurar la meteorologia d'altres planetes, 
o quines modificacions necessitarien fer per calcular el temps extrem. 

Material per descarregar 
Instruments That Measure Weather.docx  

Pas a pas 

Pas 1.  
Referències prèvies per endevinar els instruments utilitzats per mesurar el  temps meteorològic. 
El professor pregunta: Què és el temps meteorològic? Com el descrivim, és a dir, quins tipus d'elements utilitzem? Quins 
instruments utilitzen els científics per mesurar-lo? 
El temps meteorològic és l'estat de l'atmosfera en un lloc i un temps determinat, i es basa en l'observació en un moment donat. 
Els elements principals són cinc: temperatura, pressió, vent, humitat i precipitació (núvols). Això és útil perquè d'aquesta manera 
les persones poden ser alertades de l'arribada de condicions meteorològiques perilloses com fortes tempestes o inundacions. Els 
alumnes probablement esmentaran el termòmetre, però potser no coneguin el nom dels altres instruments. El professor els 
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explicarà que existeixen més eines que utilitzen els científics, fins i tot els ulls són una eina important que empren els meteoròlegs 
per mesurar la visibilitat i dur a terme observacions. 

Pas 2.  
Sortiu a l'exterior i comenceu el mesurament. Cada grup té tots els instruments o alguns d'ells: termòmetre, baròmetre, 
anemòmetre, pluviòmetre, penell, satèl·lit meteorològic. El termòmetre ha de protegir-se del sol directe i col·locar-se en un lloc on 
circuli l'aire pel voltant. La pluja es mesura amb el pluviòmetre, que és un embut dins d'un recipient amb graduació, que indica la 
quantitat de pluja en mil·límetres. El penell indica la direcció del vent segons el compàs. El vent que bufa de l'oest va cap a l'est, 
així que s'anomena vent de l'oest i no vent de l'est. La velocitat del vent pot obtenir-se utilitzant un anemòmetre. 
La pressió atmosfèrica és suau, però com que n'hi ha molta damunt de nosaltres, notem la seva pressió. Es mesura amb un 
baròmetre i les unitats estan en mil·libars. Quanta més alta és la lectura, més alta la pressió. Depenent de les edats dels alumnes, 
també podeu intentar descriure diferents tipus de núvols. 

Pas 3.  
Divídelos en grupos reducidos. Reparte una copia de la hoja con los instrumentos de medición meteorológica (ver el Material per 
Divideix-los en grups reduïts. Reparteix una còpia del full amb els instruments de mesurament meteorològic (veure el material per 
descarregar). Prèviament, el professor haurà de retallar les imatges i els textos del full. 

Pas 4. 
Els grups aparellen les il·lustracions amb les descripcions. Demana'ls que mirin totes les imatges dels instruments i que cada grup 
n'esculli un. Per començar, cada grup forma un cercle i un alumne llegeix una descripció. El que cregui que té la il·lustració que 
encaixa amb aquesta descripció la dóna a l'alumne que l'ha llegit i explica per què creu que és la correcta. Després, l'alumne a 
l'esquerra del que ha començat llegeix la següent descripció, i el joc continua fins que totes les imatges tinguin la seva 
corresponent descripció. 

Pas 5.  
Els alumnes poden comprovar les seves respostes a internet o amb l'ajuda del professor, amb el que es genera un debat a classe 
per comprovar les respostes de cada grup. En aquest debat també es pot proposar: 
-Definir i descriure els instruments de mesurament meteorològic. 
-Descriure les unitats de mesura dels diferents tipus  d'instruments. 
Veure també: http://www.naturalhistoryonthenet.com/Weather/measuring_weather.htm (http://
www.naturalhistoryonthenet.com/Weather/measuring_weather.htm) 

Enfocament pedagògic 
Es tracta d'un exercici actiu i pràctic si els alumnes poden sortir i començar els mesuraments. Treballaran junts en grup per 
aconseguir un objectiu comú. 
També desenvoluparan el seu pensament crític i estudiaran com explicar els mesuraments per entendre'ls millor, com recopilar 
dades meteorològiques i trobar les semblances i les diferències entre un o dos subjectes. També definiran el significat d'un terme 
utilitzant la descripció de les seves característiques. 
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Mural sobre el canvi climàtic 

14+ 
Tipus d'activitat: exercici creatiu Tema: canvi climàtic 
Edat: +14 
Durada: 120 min. Temes curriculars: estudis mediambientals, anglès, art, comunicació. 
Activitat de: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION 

Introducció al contingut 
Tot i que el canvi climàtic és una qüestió candent i important, molts de nosaltres (governs, grans empreses, etc.) mirem cap a un 
altre costat, bé per ignorància o perquè prioritzem l'economia. Quins són els principals punts del canvi climàtic i com es vinculen a 
qüestions mediambientals, socials, polítiques i econòmiques? 
Es tracta d'una qüestió complexa: problemes mediambientals (contaminació, desforestació), condicions meteorològiques 
extremes (sequeres, inundacions), salut pública, accés a l'aigua, seguretat alimentària, pobresa, energies renovables... formen part 
de la mateixa història. El més important és mostrar que el canvi climàtic no és un fenomen llunyà, sinó que passa aquí i ara, degut 
a les nostres activitats humanes i, per tant, té un impacte considerable en les nostres vides. 

Text de: Edina Tarján, ARTEMISSZIÓ Foundation  

Per saber més d'aquest tema: Anar a Unitat 6  

Resum de l'activitat 
L'activitat és una acció creativa sobre el temi del canvi climàtic, utilitzant fotografles i eines on-line per crear murals. L'objectiu és 
introduir el tema i sensibilitzar sobre el canvi climàtic per promoure el pensament crític i l'enfocament creatiu. També implica la 
possibilitat de dur a terme algunes accions perquè arribi a una comunitat més àmplia (centre educatiu / entorn social...). 

"Today I learnt much more than ever in school." "If we all only look for money, we will destroy the climate on earth and die." two 
young participants in the workshops"  (Scholl-Gymansium,  Nossen, 23/6/2016) 
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Material per descarregar 
poster1_cc.jpg poster2_cc_oxfam.jpg  
poster3_cc.jpg   poster5_cc.jpg  poster6_cc_wwf.jpg  
 poster7_oxfam2.jpg  

Pas a pas 

Pas 1. 
Breu introducció al canvi climàtic (15') 
Què us ve al cap quan escolteu les paraules "canvi climàtic"? (Pluja d'idees) 
Quines són les causes i els efectes del canvi climàtic? 
Compartiu alguns fets i dades sobre les qüestions del canvi climàtic (inundacions, sequeres, quantitat de migrants 
mediambientals, emissions de CO2, contaminació, desforestació, etcètera). 
Nota: de forma opcional pots centrar-te només en un dels punts del canvi climàtic (per exemple: menjar, contaminació, consum 
energètic, etc.). Si decideixes fer-ho d'aquesta manera, hauràs de mantenir-ho durant tota l'activitat. 

Pas 2. 
És el canvi climàtic un tema prioritari al teu país? Què diuen els escèptics sobre el canvi climàtic? Quina pot ser la nostra reacció? 
Recopileu idees, nocions i conceptes de tots dos costats (a favor i en contra): Per què passa el canvi climàtic i per què és urgent 
prendre mesures? versus Per què hi ha gent que creu que no és prioritari i diuen que tenim coses més urgents i necessàries? 
Breu debat (25') 
Per exemple: els escèptics diuen que tenim temes socials més importants / és positiu i genera llocs de treball / realment no 
podem fer res... 
Els arguments per passar a l'acció: el canvi climàtic ja és una realitat i els fets ho demostren / és més barat frenar-ho ara / a les 
futures generacions no els quedaran  recursos naturals... 
És important recopilar els arguments de les dues visions perquè tots seran útils per a la confecció del mural 

Pas 3. 
Introducció a l'acció fotogràflca (30') 
Per inspirar-se, els alumnes buscaran a internet murals creatius / cartells / adhesius / art urbà... sobre el canvi climàtic. Quin us 
agrada més? Per què? Debat. (També pot fer-se com a deures a casa abans de la classe.) 
Explica com funcionen les eines per crear murals i cartells, com PosterRazor i Rasterbator (recomanem una d'aquestes dues per a 
l'exercici). 
 

Pas 4. 
L'acció (60') 
En grups reduïts, els alumnes creen el seu missatge (basat en les nocions i conceptes que s'han recopilat anteriorment) i busquen 
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fotografles -o les fan ells mateixos-. 
Elaboren un gran mural utilitzant les eines on-line. Després s'imprimeixen, s'enganxen a cartolines i s'exhibeixen en un espai 
públic (per exemple al mateix institut). 

Els murals han de ser simples: no han de contenir més d'una imatge i un missatge. Podeu consultar alguns exemples aquí (http://
www.boredpanda.com/i-dont-believe-in-global-warming/) 

 

(Fonte: Oxfam) 

Cartells: 
Veure "Material per descarregar" 

Eines per a la creació de murals on-line: http://posterazor.sourceforge.net/ (http://posterazor.sourceforge.net/) http://
rasterbator.net/ (http://rasterbator.net/) 
Editor de fotografles: http://www.picmonkey.com/   (http://www.picmonkey.com/) 
The activity was inspired by the photographic actions of the Collectivo Enmedio (http://www.enmedio.info/en/) 

Enfocament pedagògic 
És un taller creatiu basat en un enfocament artístic i una acció. Els alumnes no només aprenen sobre les qüestions vinculades al 
canvi climàtic, sinó que també treballen en grups reduïts d'una forma creativa. Utilitzen eines on-line, cosa molt important per 
aquesta generació. L'expressió artística els permet conèixer el tema al mateix temps que desenvolupen moltes competències i 
actituds, com el pensament crític, la creativitat, les habilitats digitals, etcètera. 
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El canvi comença en tu! 

9+ 
Tipus d'activitat: taller 
TemA: Canvi d'estil de vida, migració mediambiental, vulnerabilitat Edat: +9 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: tecnologia, civisme 
Activitat de: CEVI 

Introducció al contingut 
Com que vivim en un món interconnectat, tots som responsables de les comunitats més afectades pel canvi climàtic i per altres 
formes de degradació mediambiental provocades pel sistema productiu i consumista i el nostre estil de vida. No obstant això, 
augmenta el racisme contra els immigrant que arriben a Europa, sovint obligats a venir precisament pel deteriorament del medi 
ambient. 
Per això és important fomentar en els joves el sentit de la solidaritat cap als immigrants i difondre el missatge que el canvi és 
possible, començant pels nostres comportaments quotidians relacionats amb l'ús energètic i de l'aigua, el transport i el consum 
d'aliments. 

Text de: Anna Brusarosco 
Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 2   Anar a Unitat 3   Anar a Unitat 8.2  Anar a Unitat 12  

Resum de l'activitat 
Els alumnes s'asseuen en cadires (que excediran el nombre de participants) i respondran algunes preguntes sobre el seu estil de 
vida (consum d'aigua i energia, mitjans de transport, alimentació, etc.). Segons la resposta, un cert nombre de cadires es treuran. 
La dinàmica d'aquesta activitat estimula el debat sobre el nostre estil de vida i l'impacte en les migracions. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 

Pas 1.  
Col·loca les cadires formant un cercle a l'aula, assegurant-te que el nombre de cadires és superior al de participants (amb 3-5 
cadires extres). 

Pas 2.  
Els alumnes s'asseuen i se'ls pregunta sobre els seus hàbits quotidians i l'impacte que aquests tenen al medi ambient. 

Pas 3.  
Les 10 preguntes suggerides tenen 2-3 respostes possibles (pel que fa a l'impacte): una positiva/neutral; una bastant negativa i 
una altra extremadament negativa (algunes preguntes només permeten les respostes positives o extremadament negatives). 
Cada alumne respondrà aixecant la mà i la resposta predominant en el conjunt 
del cercle marcarà quantes cadires s'han de treure segons aquest criteri: 
-Si la majoria escull la resposta neutral/positiva, no se'n treu cap. 
-Si la resposta majoritària és bastant negativa, se'n treu una. 
-Si és extremadament negativa, se'n treuen dues. 
Mentrestant, el professor pot proporcionar més informació sobre els comportaments i estils de vida més sostenibles (veieu Unitat 
3  i Unitat 8.2). 

Pas 4.  
Començaran per treure les cadires extres, amb la qual cosa les respostes negatives no afectaran al grup aparentment. Després, es 
treuran les cadires dels jugadors que tinguin el millor comportament. Això donarà la idea de la situació en la qual s'enfronten 
algunes petites illes-estat, que històricament no són responsables de les emissions de gasos d'efecte hivernacle però que, no 
obstant això, es veuen molt afectades pel canvi climàtic. 

Pas 5.  
Cada pregunta donarà pas a un debat sobre temes vinculats a la migració. Aquí teniu alguns possibles escenaris que poden passar 
durant el desenvolupament de l'activitat: 
-Els jugadors que s'han quedat sense cadira pregunten on posar-se... En conseqüència, podem plantejar una reflexió sobre la 
migració forçada. 
-Pot ser que passin a l'acció i adoptin solucions com asseure's al terra... fet que alimenta el debat sobre les condicions de vida en 
els camps de refugiats. 
-O poden asseure's damunt d'un altre... amb el que podem debatre sobre la percepció dels immigrants com a intrusos o invasors. 

QÜESTIONARI 

1) Quins mitjans de transport utilitzes per venir a l'escola? 
a) A peu o amb bici (0 cadires) 
b) Transport públic - autobús, metro...- (-1  cadira) 
c) Cotxe (-2 cadires) 

2) Normalment beus... 
a) Aigua embotellada, que tires quan l'acabes en qualsevol lloc (-2  cadires) 
b) Aigua embotellada, que recicles quan l'acabes (-1 cadira) 
c) Aigua de l'aixeta (0 cadires) 

3) Quan et dutxes... 
a) Més aviat et relaxes a teu "jacuzzi" (-2 cadires) 
b) Et dutxes com a mínim una vegada al dia i deixes que l'aigua corri tot el que vols (-1 cadira) 
c) Com a màxim et dutxes una vegada al dia i tanques l'aixeta tot el que pots per estalviar (0 cadires) 

4) Menges carn... 
a) Pràcticament cada dia (-2 cadires) 
b) Com a mínim 3 vegades per setmana (-1 cadira) 
c) Mai! Sóc vegetarià/vegà (0 cadires) 

5) A casa i a l'escola... 
a) Els llums sempre estan encesos, fns i tot quan surts de l'habitació (-2 cadires) 
b) Sempre intentes apagar els llums quan surts d'una habitació, però de vegades te n'oblides (-1 cadira) 
c) Sempre apagues els llums i utilitzes bombetes d'estalvi energètic (0 cadires) 
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6) A l'hivern, a casa o a l'escola... 
a) S'està tan ben que vaig en màniga curta (-2 cadires) 
b) Com la teva casa/escola té calefacció central no pots regular la temperatura (-1 cadira) 
c) Regules la temperatura: durant el dia mai supera els 20 ºC i durant la nit o quan no hi ha ningú l'apagues (0  cadires) 

7) Durant l'estiu, a casa o a l'escola... 
a) Fa molta calor! Per això necessites aire condicionat a cada habitació (-2 cadires) 
b) Tens aire condicionat i l'utilitzes quan realment és insuportable (1 cadira) 
c) No tens aire condicionat (0 cadires) 

8) La teva família i tu consumiu... 
a) Principalment fruites i verdures que comprem al súper, sense fxar-nos si són de temporada o no (-2 cadires) 
b) Fruites i verdures de temporada (-1 cadira) 
c) Fruites i verdures del teu hort o d'algun productor local (0 cadires) 

9) Consumeixes productes ecològics o de comerç just? 
a) Mai, ni tan sols sabria reconèixer-los (-2 cadires) 
b) De vegades (-1 cadira) 
c) Sí, consumeixo aquest tipus de productes gairebé de forma exclusiva (0 cadires) 

10)Quina és l'etiqueta d'eficiència energètica dels aparells elèctrics de casa teva (nevera, rentaplats, assecadora, 
rentadora...)? 

a) No ho sé, però els tenim des de fa més de 10 anys (-2 cadires) 
b) Menys de la classe A (-1 cadira) 
c) De la classe A o A+ (0 cadires) 

Enfocament pedagògic 
L'activitat estimula la reflexió sobre l'estil de vida personal i la nostra responsabilitat com a ciutadans cap a les persones afectades 
pel canvi climàtic i altres formes de degradació mediambiental. El qüestionari permet debatre els models de vida i els canvis per 
promoure la sostenibilitat. 
Mitjançant l'eliminació de cadires, els alumnes poden experimentar la vulnerabilitat i es veuen obligats a plantejar diferents 
solucions. Si es queden dempeus, tal vegada preguntin on van (quan no tens una llar, et veus obligat a emigrar). Alguns 
s'asseuran al terra (una situació incòmoda, com traslladar-se a un camp de refugiats). Uns altres s'asseuran a sobre d'algú 
(semblant a l'acte de migrar a un altre país, on "molestes" als autòctons, etc.). El professor haurà d'utilitzar aquestes dinàmiques 
per animar el debat, fomentant la reflexió i el conseqüent desenvolupament d'una cultura més àmplia de solidaritat i l'adopció de 
pràctiques positives en el comportament quotidià. 
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Esmorzem el clima 

14+ 
Tipus d'activitat: taller 
Tema: canvi climàtic, sostenibilitat, alimentació. Edat: +14 
Durada: 180 min. 
Temes curriculars: geografia, biologia, estudis mediambientals, anglès. 
Activitat de: ARTEMISSZIÓ FOUNDATION 

Introducció al contingut 
El canvi climàtic és un tema actual que influencia les nostres vides i el futur del nostre planeta però, malgrat això, a Europa encara 
intentem negar-ho. El canvi climàtic i la producció d'aliments estan interconnectats d'una forma interessant: l'agricultura, la 
producció d'aliments, el seu transport i els residus que genera el consum influencien el canvi climàtic (emissions de CO2, 
malbaratament de l'aigua, abús de pesticides, contaminació, desforestació, etc.), mentre que les alteracions del clima també 
afecten la nostra producció d'aliments (sequeres, inundacions, condicions meteorològiques extremes que amenacen les collites, 
etc.). La influència pot detectar-se en molts nivells, tant estructurals com individuals. Com a consumidors d'aliments hauríem de 
tenir sempre present el clima i el medi ambient. Quan considerem els efectes del nostre consum d'aliments en el canvi climàtic, 
podem tenir en compte sis aspectes: manera de producció (ecològic o industrial), si és de temporada, tipus i quantitat 
d'embalatge, la quantitat de carn que conté (o si és vegetarià), el processat (integral, adulterat, fins a quin punt...) i distància (d'on 
prové). 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 7  
Anar a Unitat 8  

Resum de l'activitat 
Menjar és una activitat quotidiana. A tots ens agrada menjar i que el menjar sigui gustós. Què podem aprendre sobre justícia i 
sostenibilitat a través de l'esmorzar? Quan mengem, podem observar les diferències entre els productes, d'on provenen, quins 
impactes implica el seu consum o la seva producció i com aquests estan vinculats al canvi climàtic. Després d'esmorzar farem una 
sèrie d'exercicis en grups reduïts on aprofundirem en aquests aspectes. 

a pupil filling in the climate breakfast card - Tartu , Estonia 
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Material per descarregar 
Climatebreakfast_cards.doc  
Climatebreakfast_shopping list.docx  
Climatebreakfast_Stations.docx  

Pas a pas 

Paso 0. 
Vitalitzador. 
Llegeix aquestes breus afirmacions i aquells alumnes que hi estiguin d'acord s'aixequen: 
-Aixequeu-vos sí... 
Teniu son / teniu gana / heu pres cafè al matí / heu pres cacau al matí / heu anat al mercat / coneixeu algú que vagi al mercat... 
Introdueix el programa breument. 
Col·loca les imatges al terra (entre 10-15, relacionades amb el canvi climàtic. Les fotografies han de ser impactants i molt diverses 
sobre sequeres, desglaç, migració climàtica, etc.). Els alumnes hauran de caminar al voltant i escollir-ne la que més els cridi 
l'atenció. A continuació, un breu debat sobre per què les han escollit. 

Font: http://www.viralnova.com/reclaimed-by-nature/ (http://www.viralnova.com/reclaimed-by-nature/) 
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1. Pluja d'idees. Què és el clima? 
2. Comentaris dels alumnes, que anotaràs a la pissarra. Assegura't d'esmentar regularment i mostrar les zones 

climàtiques al mapa. Comenta que, en els darrers 30 anys, el canvi climàtic s'ha intensificat. 

Pas 2. 
Esmorzar (20') 
Introdueix la taula de l'esmorzar. Reparteix les "fitxes de l'esmorzar" (veure annex). Hi ha sis aspectes per 
comprovar: 
manera de producció (ecològic o industrial) 
si és de temporada (o exportat) 
tipus d'embalatge (si en té molt o poc) 
la quantitat de carn (aliment vegetarià o no) 
el processament (integral, adulterat, fins a quin punt...) 
distància (d'on prové) 
Cada aliment té dues versions (ecològic i no ecològic, amb molt embalatge i poc, etc.). Cada alumne menja el que 
vulgui i se serveix les vegades que desitgi. Se serveixen ells mateixos, s'asseuen a menjar i omplen les fitxes 
(anotant el que han triat). 

Pas 3. 
Estacions (75') 
En grups reduïts (l'ideal és de 5) treballen en les estacions, en rotació, amb 15' per cada estació. 
Veure la "descripció de les estacions" a l'annex. 
Opcions: Podeu saltar-vos una o dues estacions si hi ha pocs alumnes o disposeu de poc temps. Els grups també 
poden escollir l'exercici que desitgin per treballar. Tenen 30' (podeu augmentar el temps si es prefereix) i han 
d'escollir els exercicis en conseqüència. 

Pas 4. 
Presentació / Conclusions / activitats opcionals (60') Podeu fer-les totes o només una d'aquestes activitats: 
Els grups realitzen un mural basat en els resultats que han fet / les coses que han après / el que troben interessant, 
i ho presenten a la resta de la classe. 
Resumeixen els sis aspectes que s'han tractat (per exemple utilitzant el Prezi): Què és el canvi climàtic, quines són 
les seves conseqüències mediambientals, socials i econòmiques, alguns fets i gràfics, mapes sobre les emissions 
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de CO2, residus, fam, pobresa, etc. També: què podem fer a nivell estructural (COP21) i personal? 
Què pots fer tu contra el canvi climàtic? 
Opinions per a l'exercici de debat: 
-"El creixement econòmic acabarà amb la pobresa i la gana, això és molt més important que lluitar contra el canvi 
climàtic." 
-"Som massa petits per lluitar contra el canvi climàtic." 
-"El canvi climàtic no passa a la nostra regió." 
Podeu concloure amb aquest vídeo Climate change in rap (https://www.youtube.com/watch?v=YgtXtcUKXew) 
Aquesta versió és una adaptació de la idea original de Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE), Berlín. 
Veieuwww.kate-berlin.de (http://www.kate- berlin.de) 

Enfocament pedagògic 
A tots ens agrada menjar i que el menjar sigui gustós. Sabem quins són els nostres aliments preferits. L'esmorzar 
en grup és una experiència forta i també una eina pedagògica. El taller és un programa complex amb la 
possibilitat d'aprofundir en el tema i parlar sobre els aspectes i impactes socials i econòmics del canvi climàtic, així 
com dels mediambientals. Conté una sèrie de treballs per a grups reduïts utilitzant diferents eines (vídeo, text, 
mapes, joc de rols, etc.). 
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PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +9 

UNITAT 5. LA TERRA I LES SEVES FUNCIONS 
5.1. Què és el clima? 

Pregunta 7. És important l'efecte hivernacle per al clima de la Terra? Marca la resposta correcta: 
❑ No és important per al clima de la Terra 
❑ És nociu per al clima de la Terra 
❑ És important per al clima de la Terra 

5.2. Què regula el CO2 en l'atmosfera? 

Pregunta 8. De quina forma penetren naturalment els gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera? 

5. Quines són les diferències entre clima i temps meteorològic? 

Pregunta 9. Escull la frase que defineixi el clima i una altra que defineixi el temps meteorològic: 

1. És l'estat de l'atmosfera en un lloc i temps determinat. Es basa en l'observació durant un temps en concret. 
❑ Clima 
❑ Temps meteorològic 

2. És la mitjana de les precipitacions o de les temperatures durant un llarg període de temps. Es basa en moltes 
observacions durant molts anys. 

❑ Clima 
❑ Temps meteorològic 

Unitat 6. ALGUNA COSA NO FUNCIONA 
1. Està canviant el clima? Senyals del canvi climàtic 

Pregunta 10. Llegeix les següents característiques: 

Creo que es 
correcto

Creo que está 
equivocado

Cuando las personas, animales o plantas respiran

Cuando las plantas (por ejemplo la madera) se queman

Cuando las olas del mar arrastran piedras

Cuando erupcionan los volcanes

Cuando la materia orgánica se descompone con la presencia de oxígeno

Cuando los glaciares se derriten
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● La mitjana global de la temperatura de la Terra està pujant 
● El nivell del mar puja 
● Els oceans es tornen més càlids 
● La velocitat de desglaç de les glaceres s'ha accelerat 

Què indiquen aquestes característiques? ………. 

3. L'atribució del canvi climàtic: les diferents causes del canvi climàtic i per què estem segurs que la principal causa de 
l'escalfament en les últimes dècades és l'activitat humana. 

Pregunta 11. Quina d'aquestes activitats de la llista fan augmentar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera? 
❑ Tala d'arbres 
❑ Construcció de cases 
❑ Plantar arbres 
❑ Conduir un cotxe 
❑ Produir energia amb combustibles fòssils 
❑ Ensenyar als estudiants 
❑ Produir energia utilitzant energia eòlica 
❑ Anar amb bici 
❑ Jugar al futbol 

Unitat 7. ELS LÍMITS DEL PLANETA 

Pregunta 12. En el gràfic següent es mostren les emissions d'un dels gasos d'efecte hivernacle (CO2). Observa'l i respon a les 
següents preguntes. 
 

Font: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 

Quant CO2  es va emetre l'any 1942? Marca la resposta correcta: 
❑ 5.000 teragrams 
❑ 5.000 quilograms 
❑ 5.000 tones 

Quant CO2  es va emetre l'any 2000? Marca la resposta correcta: 
❑ 25.000 tones 
❑ 250.000 tones 
❑ 25.000 teragrams 

Quantes vegades han augmentat les emissions de CO2 durant els darrers 100 anys, des del 1900? 
❑ 10 vegades 
❑ 5 vegades 
❑ 2 vegades 
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Pregunta 13. Quines són les conseqüències del canvi climàtic? Marca la resposta incorrecta: 
❑ Pluges més freqüents i intenses 
❑ Manca d'aliments 
❑ Llargs períodes de sequera 
❑ Vacances d'estiu més llargues 
❑ Escassetat d'aigua potable 
❑ Augment de les malalties 

Pregunta 14. Les conseqüències del canvi climàtic que surten a la Pregunta 13 afecten a més persones a... Marca les respostes 
correctes: 

❑ Àsia 
❑ Amèrica Llatina 
❑ Europa 
❑ Amèrica del Nord 
❑ Àfrica 

Unitat 8. REDUCCIÓ DEL NOSTRE IMPACTE SOBRE EL MEDI AMBIENT, JA! 
2. Opcions individuals quotidianes de mitigació 

Pregunta 15. Què pots fer tu per mitigar els efectes del canvi climàtic? Escull de la llista d'activitats aquelles que puguis fer. 

❑ Acostumo anar amb bici o caminant 
❑ Prefereixo el transport públic encara que pugui anar caminant o amb bici. 
❑ Mantenim el nostre cotxe familiar en bon estat perquè funcioni de forma eficient. 
❑ Compro productes locals quan és possible perquè el transport de productes per aire o amb camions necessita molta 

energia i emet CO2 
❑ Obro les finestres en lloc d'encendre l'aire condicionat 
❑ Recomano als meus pares que comprin bombetes d'estalvi energètic en lloc de les convencionals 
❑ Apago els llums i els aparells quan no els necessito 
❑ Tanco l'aixeta quan em rento les dents 
❑ Tinc cura de les meves coses i, si cal, miro d'arreglar-les 
❑ No llenço menjar perquè a Europa es llencen uns 89 milions de tones de menjar cada any. 

CA
N

VI
 C

LI
M

ÀT
IC

196

A
va

lu
ac

ió

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +11 

Unitat 5. LA TERRA I LES SEVES FUNCIONS 
Pregunta 8. 
Marca la resposta correcta. 
Sense els gasos d'efecte hivernacle (com el diòxid de carboni, metà, vapor)... 

❑ La superfície terrestre seria, de mitjana, 33 ºC més freda 
❑ La superfície terrestre seria, de mitjana, 33 ºC més calenta 
❑ La superfície terrestre seria, de mitjana, 13 ºC més freda 

Pregunta 9. 
Digues tres formes en què el diòxid de carboni penetri a l'atmosfera. 

Unitat 6. ALGUNA COSA NO FUNCIONA 

Pregunta 10. 
Explica el terme “canvi climàtic” utilitzant les següents paraules: Temperatura, més càlid, desglaç, augment, Terra 

Pregunta 11. 
Com afecta el canvi climàtic als hiverns del Nord d'Europa? 

Unitat 7. ELS LÍMITS DEL PLANETA 
Pregunta 12. 
-Quants graus de mitjana ha pujat la temperatura global des del nivell preindustrial? 

-Quants graus de mitjana pujarà la temperatura en les properes dècades si no es prenen serioses mesures per reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle? Què passarà, en el cas que es prenguin les mesures? 

Pregunta 13. 
Digues els efectes del canvi climàtic a l'aigua 

Unitat 8. REDUCCIÓ DEL NOSTRE IMPACTE SOBRE EL MEDI AMBIENT, JA! 
Pregunta 14. 
Posa títol a les definicions: 

Índex utilitzat per calcular el consum humà dels recursos naturals i la capacitat del Planeta per regenerar-los. 

Mesura de l'apropiació humana de l'aigua en volums d'aigua consumida i/o contaminada. 

Quantitat total de gasos d’efecte hivernacle produïts de manera directa i indirecta. 

Pregunta 15. 
Digues tres bones pràctiques quotidianes per reduir els teus impactes sobre el canvi climàtic. 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PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +14 

Unitat 5. LA TERRA I LES SEVES FUNCIONS 

Pregunta 8. 
El sistema modern de classificació del clima determina cinc tipus de climes amb  moltes subcategories. Enllaça les 
característiques amb el  tipus de clima: 

CARACTERÍSTICA TIPO DE CLIMA

Caluroso y húmedo todo el año Ejemplos: Singapur, América 
Central

Húmedo y seco, principalmente cálido o con altas temperaturas. 
Ejemplos: partes de América Central y del Sur, norte de Australia

POLAR

Veranos calurosos y muy calurosos e inviernos suaves o fríos con 
poca nubosidad y pocas precipitaciones durante el año. 
Ejemplos: interior de Australia, Asia Central

Veranos cálidos-calurosos y secos con inviernos suaves y lluviosos. 
Las lluvias se reparten a lo largo del año. 
Ejemplos: San Francisco, gran parte de Italia, Madrid

MODERADO

Veranos calurosos e inviernos fríos. Las lluvias se reparten a lo 
largo del año. 
Ejemplos: parte de China, Florida

Los veranos son cálidos y los inviernos fríos, con precipitaciones 
moderadas durante todo el año. 
Ejemplos: Inglaterra, Nueva Zelanda

CONTINENTAL

Verano cálido y caluroso e invierno frío. Las precipitaciones se 
distribuyen durante el año. Cuanto más hacia el interior, mayor es 
la diferencia de temperatura durante las épocas del año de más 
calor y frío. 
Ejemplos: Nueva York, partes de China

Veranos fríos y largos e inviernos más fríos. La mayoría de lluvias 
son en verano. La nieve llega pronto en el otoño y dura hasta el 
siguiente verano. 
Ejemplos: la mayor parte de Canadá, Siberia

TROPICAL

Verano seco y algo frío y un invierno más frío. Suelo 
permanentemente helado. 
Ejemplos: partes de Rusia y Canadá

Las temperaturas en invierno extremadamente bajas, inviernos 
largos y oscuros. Pocas precipitaciones. 
Ejemplos: Groenlandia y gran parte de la Antártida

SECO

La temperatura del aire va en aumento, así que cada nivel de 
altitud tiene unas características climáticas distintas. 
Ejemplos: partes de México, Canadá y Estados Unidos
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Pregunta 9. 
Les següents frases, són veritat o mentida? Corregeix els errors: 

❑ -Sense els gasos d'efecte hivernacle (com el diòxid de carboni, metà, vapor) la superfície terrestre seria, de mitjana, 
33 ºC més freda. 

❑ -El diòxid de carboni penetra a l'atmosfera només de dues maneres: amb la respiració dels éssers vius i amb les 
erupcions volcàniques. 

❑ -Els ecosistemes, el clima i les comunitats humanes estan completament interrelacionats. 

Unitat 6. ALGUNA COSA NO FUNCIONA 
Pregunta 10. 
És possible una nova era glacial? Per què? 

Pregunta 11. 
El canvi climàtic és resultat de l'activitat humana? Dóna tres exemples que ho demostrin 

Unitat 7. ELS LÍMITS DEL PLANETA 

Pregunta 12. 
Per què els països més pobres pateixen més els efectes del canvi climàtic? 

Pregunta 13. 
Omple la taula. 

Busca raons i solucions per a les següents situacions. 

Unitat 8. REDUCCIÓ DEL NOSTRE IMPACTE SOBRE EL MEDI AMBIENT, JA! 

Pregunta 15. 
Acaba l'esquema i explica breument el significat de cada índex. 
ELS TRES PRINCIPALS ÍNDEXS PER VALORAR LA NOSTRA PRESSIÓ SOBRE EL PLANETA 

ÍNDEX 1 NOM: SIGNIFICAT: 

ÍNDEX 2 NOM: SIGNIFICAT 

Situació problemàtica Raons Possibles solucions

Difusió massiva de 
plagues
als cultius

Dependre del
sistema
agrícola industrial

Les dificultats
de
l'agricultura a les zones 
rurals
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ÍNDEX 3 NOM: SIGNIFICAT: 

Pregunta 16. 
Omple la taula. 
Digues diferents pràctiques quotidianes per reduir el teu impacte sobre el canvi climàtic a les següents seccions. 

Bones pràctiques quotidianes 

Text d'avaluació: Aija Kosk, professora de Polítiques Mediambientals i Economia (LINK ATTIVO) 

TRANSPORTS

A CASA

A L'ESCOLA

CONSUM

RESIDUS
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9.1 L’era migratòria

L’època actual es coneix com l’”era migratòria 
(http://www.age-of- migration.com)” perquè 
la mobilitat humana és un dels fenòmens 
contemporanis més emblemàtics. Gràcies a 
les noves tecnologies de la comunicació i als 
moderns mitjans de transport, les terres i les 
fronteres es troben menys deflnides i més 
“properes” i és molt més fàcil moure’s entre 
grans distàncies. La gent busca noves oportu-
nitats i formes de marxar o fugir. A més dels 
milers de milions de turistes, professionals 
dels negocis i acadèmics internacionals, tam-
bé hi ha més de 200 milions de migrants que 
es mouen, amb diversos graus tant de mitjans 
com d’esperances. En la Unitat 9.5 parlarem 
sobre els migrants i els motius de la seva mo-
bilitat. Per a més informació sobre les estadís-
tiques migratòries pots consultar les dades de 
Nacions Unides (http://www.un.org/spanish/news/

migration/migration_factsheet.htm) .

No obstant això, la mobilitat global està for-
tament limitada per les desigualtats,   i la lli-
bertat de moviment no és la mateixa per a 
tothom. Això és particularment cert per als 
migrants del Sud Global (per a un aprofundi-
ment geogràflc veure la Unitat 9.2). Per exem-
ple, després  de  la  Segona Guerra Mundial, 
els països europeus van necessitar força de 

treball estrangera per reconstruir les seves 
nacions, quan flns llavors havien estat països 
d’emigrants. No obstant això, des de les pri-
meres crisis dels anys 1970, aquests països 
van començar a tancar les seves fronteres, 
flns al punt que avui dia resulta molt com-
plicat immigrar a Europa (i a altres països del 
Nord Global) a causa de les seves estrictes po-
lítiques de seguretat, i només són benvinguts 
els familiars dels ciutadans ja residents o els 
professionals que han estat reclamats per la 
seva especialització.

En el present, els migrants i els refugiats solen 
veure’s com una amenaça creixent, amb l’ús 
d’imatges sensacionalistes de persones cre-
uant el Mediterrani en pasteres atrotinades, 
fet que contribueix a la idea d’un al·luvió que 
ha de ser tallat.

És clar que la migració dels països del Sud Glo-
bal a Europa i a altres països del Nord sembla 
que augmenta. El següent mapa interactiu 
creat per la OIM (Organització Internacional 
per a les Migracions (https://www.iom.int/world- mi-

gration)) mostra els fluxos migratoris contem-
poranis i les diferències entre els països i les 
regions del món:
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Fig.9.1.1 Where we’re from, IOM, 2010 (credit:https://www.iom.int/world- migration  (https://www.iom.int/world-migration))

Però, suposa la migració un al·luvió que hem 
de tallar? Més informació a la Unitat 12.2.

A través de la història, la mobilitat sempre 
ha estat una condició humana. La migració 
històrica va tenir lloc en una escala enorme 
i organitzada, mentre que la contemporània 
succeeix mitjançant el moviment d’individus 
o de famílies, flns i tot en el cas de la migra-
ció a gran escala o de la migració d’una xarxa 
familiar per tot el món (llegeix més sobre hi-
stòria a la Unitat 9.4).

En el present, existeix cada vegada més quan-
titat de “migrants mediambientals”, persones 
que es desplacen per qüestions relacionades 
amb el canvi climàtic i el desequilibri ecològic. 
Per a més informació veure les Unitats 11.2 i 

11.3). Els desplaçaments per causa del medi 
ambient previstos pel 2050 són més elevats 
que a causa de qualsevol altre tipus de cau-
sa (llegeix més a la Unitat 10.4). Si mirem les 
històries d’aquests migrants, per exemple els 
recopilats aquí (http://climatemigration.org.uk/wp- 

content/uploads/2014/01/movingstories.pdf ), (en anglès) 

o aquí http://publications.iom.int/bookstore/free/mrs-

31_sp.pdf (en castellà), el desplaçament vinculat al 
canvi climàtic es dóna de forma molt diferent 
depenent de la zona del món. Les històries 
revelen que les decisions individuals per mi-
grar o quedar-se varien àmpliament flns i tot 
davant del mateix desastre a la mateixa regió. 
Així doncs, no hi ha un tipus de migrant me-
diambiental. No obstant això, sembla que no 
disposa de cap protecció internacional (lle-
geix més sobre això a les Unitats 10.1 i 10.2).
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Fig.9.1.2  “Climate Migration – Moving stories report: the voices of people who move in the context of environmental 
migration” (Crèdits: http://climatemigration.org.uk/wp- content/uploads/2014/01/MovingStories.pdf (http://climatemigration.org.uk/wp- 
content/uploads/2014/01/MovingStories.pdf))

Avui dia, la migració mediambiental és una 
qüestió important que afecta, de manera pre-
dominant, a la població més vulnerable (com 
les dones, veure Unitat 7.5)  i  als  països  del  
Sud  Global  (veure  més  en les Unitats 2.1 i 
2.2). Aquests factors, com que contribueixen 
a aquesta qüestió, es perceben com a “pro-
blema”. No obstant això, un altre punt de vista 
considera la migració com una possible forma 
d’adaptació i una estratègia que sovint com-
porta considerables beneflcis. Per exemple, 
hi ha diverses regions vulnerables a l’Àfrica 
Occidental on la mobilitat (el nomadisme ru-
ral, veure Unitat  9.3)  és  una  estratègia  cen-
tenària  per resistir als capritxos del  clima.

El canvi climàtic és una qüestió cada vegada 
més predominant que afecta al nostre món 

i, per tant, ens concerneix a tots. Hem de tre-
ballar per una major protecció mediambien-
tal que també contribueixi a la redistribució 
de l’accés als drets i recursos. (Llegiu més a les 
Unitats 2.1 i 2.2.)

Malgrat això, també és important ser con-
scients que adoptar una perspectiva alarmi-
sta corre el risc d’engrandir la qüestió, contri-
buint als sentiments contraris a la migració i 
fent dels immigrants un problema (llegiu més 
a les Unitats 12.1 i 12.2) en lloc de considerar-
la com un aspecte integral del procés de de-
senvolupament. Pots obtenir més informació 
sobre la relació entre migració i desenvolupa-
ment a la Unitat 9.3.

Text de: Chiara Lainati, antropòloga
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9.2 Representació de les 
	 migracions	a	la	geografia

Fig.9.2.1   La primera migració humana (Font: http://www.yorku.ca/hflscher/L04.html (http://www.yorku.ca/hflscher/L04.html))

Fig.9.2.2  “Origen del turista”  (fuente: http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map20_ver5.pdf (http://www.worldmapper.
org/posters/worldmapper_map20_ver5.pdf))
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La geografia estudia la migració com un com-
plex fenomen espacial que ha d’analitzar-se 
segons les escales geogràfiques. Hem de tenir 
en compte els fluxos a escala global per en-
tendre com l’intercanvi i la intensificació de 
les connexions virtuals i físiques aproximen 
els costats oposats del globus (per exemple 
veure el mapa a la Fig. 9.2.3).

En el cas de la migració mediambiental, el 
canvi climàtic sempre es combina amb al-
tres factors ja existents, principalment altres 

formes de vulnerabilitat (social, política, eco-
nòmica i demogràfica) que porten a la migra-
ció. Una analogia útil per entendre l’anàlisi 
transversal és imaginar el funcionament de 
la lent d’augment d’una càmera: per mirar un 
detall específic hem d’augmentar el zoom tot 
el possible. Per entendre la imatge en el seu 
conjunt, hem d’allunyar- nos-en. La manera 
més efectiva de comprendre el que observem 
és tenir en compte la combinació d’ambdues 
perspectives.

Per exemple, si considerem el cas de les inun-
dacions a escala local, haurem d’analitzar la 
grandària del fenomen en relació al nombre 
d’habitants de la zona (Fig 9.2.4). Quan des-
prés passem a una escala regional, haurem 
de començar a tenir en compte com els ter-
ritoris veïns reaccionen al desplaçament de la 
població provocat per aquestes inundacions. 
Quins són els recursos que poden o volen uti-

litzar per trobar una solució en comú? Quines 
regulacions estableixen per aconseguir-ho? 
Finalment, haurem de considerar l’escala in-
ternacional i global i com aquest fenomen 
queda representat de forma mundial. De qui-
na manera la representació global afecta a ni-
vell local? I de quina forma la societat civil glo-
bal es mobilitza davant d’aquest problema?

Fig.9.2.3  “Fluxos d’arribades i sortides d’un país” (Font: http://migrationsmap.net (http://migrationsmap.net))
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Fig.9.2.4  Mapa interactiu: “Mapa del risc d’inundacions a Bangladesh”  (Font: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/
bangladesh/flooding- interactive (http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/bangladesh/flooding- interactive))

Per comprendre millor la dimensió espaci-
al de les migracions, els geògrafs elaboren 
múltiples representacions -amb l’objectiu de 
posar de manifest les diferents cares de la 
qüestió- agrupant els varis factors i generant 
vincles entre ells.

Això és significatiu perquè la manera en què 
observem el fenomen migratori sempre de-
pèn de la forma en què es representa. Els nos-
tres mapes mentals i les representacions que 
utilitzem solen tenir estructures rígides, este-
reotips (veure la Unitat 12.1) que destaquen 
un costat i ometen l’altre, ocultant les nostres 

pors més profundes (ens envairan? com com-
partirem els nostres ja de per sí limitats recur-
sos?). Les representacions fixes simplifiquen 
les complexitats de la realitat, però no ens 
permeten entendre-la. Ens porten a desenvo-
lupar barreres invisibles i visibles (de vegades 
fins i tot murs físics) que no ens deixen espai 
per a la trobada i el coneixement. Aquí és 
quan hem de posar en moviment les imatges 
i, d’aquesta forma, multiplicar els punts de 
vista i generar percepcions múltiples i com-
partides (veure l’article de Ben Doherty) (http://

www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/01/refu-

gee-crisis- migrants-changing-perception).
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Fig.9.2.5    Cartograma de la població mundial 2015 (treball original cortesia de Paul Breding. Copyright 2005, ODTMaps.com, Amherst, 
MA. . Adaptado por el usuario de Reddit TeaDranks; fuente: http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/28/381971608/india- grows-
russia-shrinks-mapping-countries-by-population (http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/28/381971608/india- grows-russia-
shrinks-mapping-countries-by-population))

Si la migració ja no suposés un problema, sinó 
un recurs, què canviaria en les nostres per-
cepcions? Descobreix la resposta en aquests 
dos vídeos que ens mostren com els migrants 
apropen continents i creen noves possibilitats 
de desenvolupament:

“Migration” (Font: The Economist, Oct. 2009)

Text de: Angela Alaimo, geògrafa
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9.3 El sentit de pertinença 
 dels migrants

Els factors mediambientals i climàtics al costat 
de les relacions econòmiques, socials i políti-
ques són elements crucials i interdependents 
per construir el sentit d’arrelament d’una co-
munitat. Defineixen els seus recursos, valors i 
fronteres -com s’explica a la Unitat 10.3 - eri-
gint una separació entre allò conegut i desco-
negut, entre el perill i la seguretat.

Aquest tipus d’arrelament en un lloc és una 
part important del sentit de pertinença de 
cada ésser humà, fins i tot d’aquells que viuen 
en metròpolis. Aquest lloc no és necessària-
ment un lloc específic. Vegem alguns exem-
ples de tipologies del sentit de pertinença 
entre la mobilitat humana.

L’experiència de les cultures nòmades (comu-
nitats que viuen del bestiar i la caça) ens mos-
tra que la seva identitat sol expandir-se per 
múltiples llocs i Estats. Per exemple, al Sahel 
o a les terres seques de la Banya d’Àfrica, la 
mobilitat segons les estacions i el nomadisme 
suposen estratègies que permeten a la pobla-
ció desenvolupar una sòlida economia local i 
sobreviure en entorns marginals, construint al 
seu torn un fort sentit d’identitat (veure més a 
la Unitat 11.3). El problema es troba en la in-
tersecció entre, d’una banda, la gestió política 
dels recursos locals i nacionals (com les reser-
ves naturals i la redistribució dels ingressos) 
i, de l’altra, el canvi climàtic que deteriora el 
sistema de vida i els patrons migratoris a la re-
gió. En l’últim exemple, els pastors nòmades 
es veuen obligats a desplaçar els seus ramats 

lluny de les zones habituals de pasturatge. Per 
saber més sobre aquesta qüestió, veure el se-
güent vídeo:

Crèdits: Against All Odds - the success of Pastoralism. 
Proyecto REGLAP financiado por la UE (ECHO) - Oxfam GB y 
Care International - 2011

La situació és diferent per als migrants de llar-
ga distància que deixen la seva casa per mo-
tius varis, tant en allò que els empeny a fer-ho 
com en allò que desitgen aconseguir. Aquest 
tipus de migrants construeixen identitats que 
no podem considerar “arrelades”, simplement 
perquè han deixat les seves llars. La migració 
pot ser permanent, però també temporal. 

Així mateix, molts d’ells són “migrants trans-
nacionals” establerts als seus nous països, 
però conservant múltiples vincles amb els pa-
ïsos d’origen. Aquestes persones poden jugar 
un important paper en el co-desenvolupa-
ment amb les seves remeses a les famílies. A 
més, les noves habilitats i professions adqui-
rides durant l’experiència migratòria poden 
fer augmentar la capacitat de les comunitats 
locals per enfrontar-se als canvis, entre ells els 
provocats pel medi ambient. El següent vídeo 
aprofundeix en aquesta qüestió:
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Crèdits: “¿Cómo entender el poder de la migración?” 
Proyecto AMITIE - 2013

Un cas apart és el representat per la migra-
ció forçada o els desplaçats (per a definicions  
més  extenses  veure  la  Unitat  9.5) que han 
de fugir sobtadament i mai tenen la possi-
bilitat de tornar, bé perquè les seves cases, 
pobles o ciutats han desaparegut, bé perquè 
estan amenaçats per la guerra i la violència o 
perquè els propis migrants han estat víctimes.
Aquestes persones acostumen a viatjar so-
les o amb un o dos membres de la família, 
amb la resta de parents desapareguts o 
morts. En aquest vídeo s’expliquen les his-
tòries de refugiats d’Iraq a Egipte l’any 2008.

Què els passa a les persones que han deixat les seves llars?

Encara que les cultures nòmades estan acos-
tumades a canviar de lloc, fins i tot si actual-
ment han d’afrontar alteracions radicals en 
els seus hàbitats, les persones experimen-
ten traumes quan abandonen les seves llars. 
Separar-se de la llar és violent i per a alguns 
pot deixar una profunda ferida emocional. 
“No obstant això, el trauma (en el seu sentit 
negatiu) no és l’únic resultat d’aquestes situa-

cions... Existeix un enorme ventall de respos-
tes, que varien de la més patològica a la més 
positiva, resistent i inspiradora. A l’haver estat 
tan prop de la mort o haver experimentat la 
insuportable angoixa de pèrdues importants, 
la persona sovint emergeix transformada i re-
passa la seva vida i les seves relacions d’una 
manera nova i revitalitzada” (Papadopulos R., 
2006, veure més sobre el trauma al glossari).
Quin tipus d’experiències poden provocar un 
trauma, a més de la separació de la terra d’ori-
gen? Totes les explicacions sobre la migració 
desvetllen aspectes traumàtics.

Els migrants han de reconstruir el seu sentit 
de pertinença entorn de l’experiència dual de 
ser, al mateix temps, “emigrant” i “immigrant”. 
Allò que s’estableix i que contínuament es 
reformula en el projecte migratori constitu-
eix la combinació de dues condicions socials: 
immigrant i emigrant, en una dimensió entre 
un “aquí” i un “allà” (que pot referir-se a un lloc 
per viure diferent) que esdevé la condició 
existencial d’una “doble absència” (A. Sayad 
1991). Algú que emigra ja no és més un ciuta-
dà del seu país, però a la vegada tampoc és un 
ciutadà al 100% del país que ha escollit com 
a destinació: “Estic aquí, però estic allà”. Això 
pot resultar traumàtic, encara que també su-
posa una oportunitat.

Els migrants forçats i desplaçats es veuen més 
afectats per aquesta experiència, i la majoria 
d’ells no tenen la possibilitat de vincular-se a 
una comunitat de pertinença i a una llar que 
encara existeixi.

Una altra causa important de trauma és el 
llarg periple per països, deserts i mars que 
molts migrants han de realitzar (doncs no te-
nen dret a passaport o a un permís legal) per 
assolir noves destinacions lluny de les seves 
llars. Durant aquests viatges, els migrants so-
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len ser víctimes d’abusos. En el següent vídeo 
sobre Mèxic apareixen nombroses qüestions 
relacionades amb la violència i els problemes 
de salut i mostra les similituds amb els esde-
veniments del Mediterrani.

Crèdits: Crossing Mexico’s other borders – VICE - 2013

Els migrants, i en particular els desplaçats, no 
són persones “febles”, per exemple per la seva 
“herència biològica” o les característiques 
personals, com sovint s’assegura en els mit-
jans de comunicació o a les declaracions po-
lítiques. Malgrat això, poden tornar-se febles 
com a resultat de l’exclusió social i jurídica. Per 
aquesta raó, estan més exposats als riscos de 
la vulnerabilitat i el patiment i, per tant, ne-
cessiten una major protecció. 

Llegiu més en les Unitats 10 i 12.

Text de: Chiara Lainati, antropòloga
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9.4 Humans: una espècie 
 migratòria?

Els primers humans migrants van ser els nos-
tres avantpassats que vivien a l’Àfrica Oriental 
fa uns 70.000 anys. L’Europa actual també deu 
les seves actuals característiques als migrants. 
Des del 370 al 800 AC diferents tribus germà-
niques van envair l’Imperi Romà Occidental, 
seguit després pels huns, els àvars i els eslaus, 
així com els víkings, els normands i els hon-
garesos. La Península Ibèrica, el nord d’Àfrica i 
flns i tot l’Europa Central i Oriental serien molt 
diferents avui dia sense les invasions àrab, tur-
ca i mongol. En alguns casos, la suma de nou-
vinguts i autòctons va crear grans civilitzaci-
ons. Dels segles VIII al XV, la Península Ibèrica, 
incorporada al món islàmic, es va convertir en 
un pròsper centre cultural.

Des del segle XV, els viatgers europeus van 
explorar les costes d’Àfrica i el 1492 van arri-
bar a un nou continent que més tard es con-
vertiria en Amèrica. Els mariners portuguesos 
van descobrir la ruta oceànica cap a Orient 
i les naus europees van solcar l’Atlàntic i el 
Pacíflc. Molts d’aquests “descobriments” van 
tenir devastadores conseqüències per als ha-
bitants autòctons d’aquestes  zones. Durant 
dos-cents anys, entre 1650 i 1860, més de 15 
milions d’africans van  ser esclavitzats.

El colonialisme va ser una altra forma d’orga-
nitzar la migració. Les potències europees van 
prendre el control administratiu i econòmic 
de la majoria d’Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud 
entre els segles XVI i XX. La majoria del ben-
estar actual europeu es va obtenir amb els 

diners acumulats per l’explotació d’aquestes 
colònies.

El progrés tecnològic que va facilitar els vi-
atges llargs, un major índex de les taxes de 
naixement i la pobresa van desencadenar la 
migració europea al segle XIX. Entre 1846 i 
1940, entre 55 i 58 milions de persones van 
emigrar d’Europa, principalment a Amèrica 
del Nord, però també a Amèrica del Sud, Aus-
tràlia i Nova Zelanda. Després de la Segona 
Guerra Mundial, la reconstrucció europea va 
necessitar molta mà d’obra i els ex-colons la 
van importar de les ex-colònies. A meitats de 
la dècada de 1970 les portes van tornar a tan-
car-se quan el boom econòmic va arribar a la 
seva fl amb la crisi del petroli, la desindustria-
lització i l’augment de la desocupació.

Com a Europa les formes legals d’immigració 
van desaparèixer progressivament, els fluxos 
migratoris s’han transformat cada vegada 
més en fluxos de refugiats. La Convenció de 
Ginebra de 1951 va deflnir l’estatus de refu-
giat com algú que “per una amenaça ben 
fonamentada de ser perseguit” pot demanar 
de manera legítima la protecció en un país 
diferent al seu. El problema és que aques-
ta Convenció no reflecteix la realitat actual, 
doncs la majoria de la gent, avui dia, fuig de la 
inseguretat general més que de persecucions 
específlques.

La paradoxa del sistema de protecció interna-
cional és que qui no està protegit per l’estatus 
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de refugiat automàticament es converteix en 
“il·legal”. La criminalització de la migració és 
una conseqüència directa de la inexistència 
d’altres opcions legals d’entrada. Les formes 
més extremes d’opressió actuals inclouen la 
segregació entre aquells que poden gaudir 
relativament de llibertat de moviment i qui 
veu sistemàticament denegat el seu dret.

Per aprofundir més en la història de la migra-
ció:
(https://www.google.hu/search? hl=hu&tbo=p&tb-

m=bks&q=inauthor:%22Roger+Lewin%22)Roger Lewin 

(https://www.google.hu/search? hl=hu&tbo=p&tb-

m=bks&q=inauthor:%22Roger+Lewin%22): Evolución hu-

mana, Salvat, 2004

Patrick Manning (https://www.google.hu/search? hl=hu&t-

bo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Manning%22), 

Tiffany Trimmer (https://www.google.hu/search? hl=hu&t-

bo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tiffany+Trimmer%22): 

Migration in World History, Routledge, 2013

Jonathon W. Moses (https://www.google.hu/search? 

hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathon+W.+-

Moses%22): International Migration: Globalization’s Last 

Frontier, Zed Books, 2006

Martin Geiger and Antoine Pécoud: Disciplining the trans-

national mobility of people, Houndmills, Basingstoke, Pal-

grave Macmillan, 2014.

Anthony Pagden (https://www.google.hu/search? 

hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Pag-

den%22):  Pueblos  e imperios: una breve historia de la mi-

gracion, exploración y conquistas europeas desde Grecia 

hasta hoy, Debate, 2014

Text de: Diana Szántó, antropòloga
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9.5 Per què migrem?

Podem observar els eixos impulsors de la 
migració des de diversos aspectes. La prime-
ra qüestió és: els migrants senten que han 
d’abandonar els seus països per algunes ra-
ons o més aviat els agradaria conèixer altres 
països per altres motius? Els factors de pres-
sió de la migració, com la pobresa o la manca 
d’oportunitats, empenyen a les persones a 
sortir dels seus països, mentre que els factors 
d’atracció com una feina millor les atreuen 
cap a nous llocs.

Existeix una enorme varietat de motius pels 
quals la gent deixa el seu país: l’amor, l’aven-
tura, la guerra, la curiositat, l’esclavitud, les 
oportunitats educatives, la colonització, la 
passió per un idioma o cultura, la recerca espi-
ritual, la reunificació familiar, la seguretat o un 
clima més suportable, per citar-ne només uns 
quants. Deixar enrere la llar mai és una deci-
sió fàcil i, com a tal, necessita bones raons. La 
combinació de molts aspectes empeny a la 
gent a abandonar un país i a mantenir-se’n 

allunyada. Els factors de pressió solen ser els 
aspectes negatius del país d’origen i els fac-
tors atractius els aspectes positius del país de 
destinació.

Per tant, els eixos impulsors de la migració 
poden ser alhora el resultat d’un interès o 
decisió individuals (p.e. amor, curiositat) i es-
tructurals (canvis socials, econòmics, polítics, 
mediambientals). En parlar de què impulsa a 
la migració, també hauríem de distingir entre 
la migració voluntària i la migració forçada.
En el primer cas, les persones escullen deixar 
la seva llar lliurement. Normalment, les por-
tes romanen obertes i poden tornar-hi quan 
desitgin. D’altra banda, la forçada es deu a 
causes com guerres o persecucions. Per a 
aquestes persones, la llibertat i la seguretat 
no són l’única cosa que importa i no solen 
tenir l’oportunitat de tornar als seus països 
d’origen.

Text de: Terez Pataki, sociòloga
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10.1 Migracions mediambientals: 
	 definicions	jurídiques

Les migracions sempre han caracteritzat la 
història de la humanitat (veure Unitats 9.3 
i 9.4). La deterioració o la destrucció de l’en-
torn natural ha pogut ser-ne la causa (veure 
Unitats 11.2 i 11.3). Però, quines són les con-
seqüències jurídiques de la migració? Els mi-
grants, reben sempre el mateix tracte jurídic? 
Tenen les migracions mediambientals reco-
neixement jurídic?

Com s’indica a la Unitat 9.1, estem a l’era de 
les migracions, flns i tot si no tots som lliures 
de migrar i no sempre qui ho fa té el dret a 
viure de forma regular en un altre país. Des-
prés de la Segona Guerra Mundial, es va de-
senvolupar un sistema de protecció dels drets 
humans que incloïa el dret d’asil. Malgrat això, 
durant un llarg període de temps s’ha debatut 
sobre la crisi del sistema d’asil perquè aquest 
ha patit fortes restriccions.

Europa s’ha convertit en una fortalesa i a 
tot arreu s’erigeixen murs i barreres físiques 
per evitar l’entrada de persones (http://fra.
europa.eu/en/publication/2015/fundamen-
tal-rights-land-borders- flndings-selected-eu-
ropean-union-border-crossing).

No tots els migrants són iguals: a cada cate-
goria jurídica li correspon unes normes dife-
rents per a l’entrada i la residència, així com 
diferents drets i graus de protecció.

En aquest escenari, la posició dels migrants 
mediambientals no queda clara. Són migrants 

voluntaris, econòmics o forçats, com els refu-
giats? L’augment del nombre de persones 
obligades a migrar per motius mediambien-
tals ens ha portat a reflexionar sobre el reco-
neixement jurídic d’aquest tipus de migració
(http://www.france24.com/en/20150704-down-to-ear-

th-migrants-climate- change-environment-refugees-ke-

nya-guterres) , tot i que encara falta una postura 
unànime sobre la seva deflnició.

Migranti ambientali: l’ ultima illusione (https://vimeo.
com/55260743) from Alessandro Grassani (https://vimeo.
com/user15182900) on Vimeo (https://vimeo.com).

Un dels primers termes identiflcats ha estat 
el de “refugiats mediambientals” (veure la 
Unitat 11.1). Recentment, s’ha utilitzat el ter-
me “refugiat climàtic (http://www.law.harvard.edu/

students/orgs/elr/vol33_2/docherty%20*Giannini.pdf )” 
per identiflcar a les persones que s’han vist 
obligades a deixar el seu país no per la trans-
formació general de l’entorn natural, sinó pel 
canvi climàtic. Algunes organitzacions inter-
nacionals (UNHCR, OIM, veure la Unitat 11.4), 
han criticat l’ús del terme “refugiat” en cas 
d’aquestes migracions mediambientals. De 
fet, la Convenció de Ginebra de 1951 preveu 
l’estatus de refugiat a qui es trobi fora del seu 
país per por de ser perseguit. En el cas dels 
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migrants mediambientals és complicat parlar 
de risc de persecució. A més, les persones que 
han patit un desastre natural creuen volun-
tàriament les fronteres del seu país. En lloc 
del terme “refugiat”, són preferibles paraules 
com “desplaçat (http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/

protecting-environmentally-displaced- people-develo-

ping-the-capacity-of-legal-and-normative-frameworks)”, 
“evacuat mediambiental” o “migrant mediam-
biental (http://edu- kit.sameworld.eu/publications.iom.

int/bookstore/free/mecc_outlook.pdf )”.   Els estudis 
promoguts pel Parlament Europeu i la Co-
missió Europea parlen de “migracions provo-
cades per causes mediambientals (http://www.

europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?referen-

ce=ipol-libe_et%282011%29462422)”. L’ús de termes 
com migrant, refugiat o desplaçat ens pot 

portar a conseqüències jurídiques molt dife-
rents i, per tant, al reconeixement de diferents 
tipus de drets.

Les qüestions que envolten aquest tema són 
nombroses, però el punt fonamental és el 
següent: la creació d’una categoria jurídica 
implica un acord en la seva deflnició, que al 
seu torn signiflca un acord de les causes i els 
efectes: a qui es protegeix i a qui s’exclou, a 
qui s’accepta i a qui es rebutja. En deflnitiva, 
signiflca reconèixer un fenomen existent i tro-
bar-ne les solucions legislatives.

Text de: ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immi-

grazione. Anna Brambilla, Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, 

Maurizio Cossa, abogados en inmigración.
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10.2 Migrants mediambientals: 
 protecció jurídica

En l’actualitat, qui emigra per motius medi-
ambientals corre el risc de romandre sense 
protecció legal. Qui es troba fora del seu país 
pot ser considerat un immigrant irregular, 
amb el consegüent risc de patir més violència 
i discriminació.

Alguns Estats intenten trobar-hi solucions, 
però són casos aïllats. Suècia (http://www.sweden.

gov.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf%20/%20)i 
Finlàndia (http://www.fnlex.f/en/laki/kaannokset/2004/

en20040301.pdf), per exemple, proporcionen el 
reconeixement d’asil o protecció humanitària 
als que no poden tornar als seus països per 
causa d’un desastre natural.

L’any 2008, el Ministeri de l’Interior italià va 
decidir suspendre les mesures de repatria-
ció dels ciutadans de Bangladesh (http://www.

osservatorioantigone.it/new/76-archivio/1786-cittadi-

ni-del- bangladesh-protezione-umanitaria-solo-se-sus-

sistono-fondati-motivi-di- persecuzione-nel-paese-do-

rigine-ministero-dellinterno-230208) que residien 
il·legalment al país per la crisi que va provocar 
el cicló Sidr. No obstant això, Itàlia, a diferèn-
cia de Suècia i Finlàndia, no va garantir cap 
forma de protecció especial ni va donar per-
misos de residència.

A nivell teòric, intentem determinar si els que 
emigren per motius mediambientals poden 
veure’s acollits pels instruments legals ja exis-
tents (http://cisdl.org/public/docs/legal/Mayer%20Beno-

it_International%20Law%20and%2   o si és necessari 
trobar nous instruments (http://www.nanseninitia-

tive.org/).

Els instruments jurídics vigents només poden 
utilitzar-se quan les categories jurídiques en 
les que es basen són vàlides també pels mi-
grants mediambientals. Per exemple, com 
a resultat de la pujada del nivell del mar, al-
gunes illes-Estat de l’Oceà Pacífc poden des-
aparèixer. Els ciutadans d’aquests països es 
podrien trobar, literalment, sense Estat. En 
aquest cas es considerarien apàtrides i troba-
ren protecció en la Convenció sobre l’Estatut 
dels Apàtrides.

En altres casos, la degradació del seu entorn 
natural pot provocar inestabilitat (http://www.

europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/

dv/sede310308c, violacions dels drets humans 
(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fles/adaptation/

what/docs/swd_2013_138 o conflictes (http://www.in-

ternational- alert.org/sites/default/fles/publications/a_cli-

mate_of_conflict.pdf ) .  Estudis recents, per exem-
ple, mostren les connexions entre la sequera, 
la migració i el conflicte a Síria (http://www.pnas.

org/content/112/11/3241.abstract). En aquests casos, 
els migrants podrien haver estat protegits no 
només per les causes mediambientals, sinó 
també per les conseqüències de la degrada-
ció de l’entorn (violència generalitzada, perse-
cucions, etcètera).

Molts acadèmics, en canvi, mantenen que 
els migrants mediambientals i la majoria de 
refugiats climàtics tenen característiques i 
necessitats diferents de  la resta de migrants 
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forçats i que, per aquesta raó, els instruments 
jurídics vigents no són adequats. En el passat, 
es va entendre que l’estatus de refugiat ja no 
era sufcient i per això es van identifcar noves 
formes de protecció, com  la subsidiària o la 
humanitària. De la mateixa manera, avui dia 
necessitem diferents formes de protecció 
específca pel qui migra per motius mediam-
bientals. Aquests nous instruments haurien 
d’establir el contingut d’una protecció evi-
dent i dels seus drets derivats, així com pro-
porcionar el fnançament per garantir-ne la 
protecció real (http://www.ejfoundation.org/report/

no-place-home-where-next-climate- refugees) i identi-
fcar els actors responsables de la seva gestió. 
En altres casos s’ha subratllat com la mobili-
tat hauria de considerar-se un recurs i no un 
problema.

Els països industrialitzats, que són els princi-
pals responsables del canvi climàtic, en lloc 
de frenar la migració des dels països més cas-
tigats pel canvi climàtic haurien d’afavorir-la. 
De fet, la migració representa en ella mateixa 
una forma d’adaptació: per facilitar la migra-
ció s’hauria de tenir en compte l’augment del 
grau d’adaptació enfront de la degradació 
mediambiental (https://ec.europa.eu/clima/sites/

clima/fles/adaptation/what/docs/swd_2013_138 (https://

ec.europa.eu/clima/sites/clima/fles/adaptation/what/

docs/swd_2013_138.

Text: ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazi-

one. Anna Brambilla, Luigi Tessitore, Eugenio Alfano, Maurizio 

Cossa, abogados en inmigración.
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10.3	 Geografia	dels	territoris

Un territori és un espai que està constantment 
transformat i organitzat pel treball de les co-
munitats humanes. Es crea quan es defneix 
un límit i quan es forma una organització per 
explotar-ne millor els recursos i aconseguir 

una riquesa col·lectiva o un objectiu comú.
Aquest límit pot ser imaginat, com una línia 
divisòria. És el cas del limes de l’Imperi Romà.

La nostra classe està constituïda per un grup 
d’estudiants que treballen sota la guia de 
professors amb un objectiu comú: aprendre i 
créixer junts. Els estudiants no trien en quina 
classe estan, però hi ha algunes normes de 
selecció que estableixen la correcta posició. 
Els estudiants matriculats en una determina-
da classe poden entrar a l’aula, mentre que la 
resta no. Per ser admès en un grup, els estudi-
ants han de demanar-ho i esperar la decisió 
de l’escola.

Cada dia les classes funcionen com a grups 
independents, seguint unes normes accepta-
des col·lectivament per poder treballar junts 
sense problemes. Algunes normes internes 
poden variar entre classes, però han de con-
cordar amb les regulacions generals donades 
per l’escola a la qual pertany la classe. D’igual 
manera, l’escola treballa en sinergia amb al-
tres escoles de la ciutat, la regió i el país, i en 
el cas de les escoles dels Estats membres de 
la Unió Europea, també podem considerar les 

Fig.10.3.1  Vinyeta de Chapatte (Font: www.voxeurop.eu (http://www.voxeurop.eu/en/content/article/576521-france-and-italys-refugee- 
ping-pong))
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regulacions interestatals.

La classe està defnida per unes parets que la 
separen de la resta de l’escola, però també té 
portes i fnestres que són obertures a i des de 
l’exterior. És possible entrar i sortir de la classe 
seguint unes regles específques. Els alumnes 
intercanvien constantment informació, dades 
i objectes, entre altres coses, amb la resta de 
l’escola i amb altres classes fora de l’escola. 
Aquests fluxos generen connexions variables 
que depenen del tipus de relacions i d’altres 
objectius rellevants. Cada classe segueix el 
ritme aplicable al conjunt de l’escola a través 
d’un horari comú, marcat pel so del timbre.

Això és un exemple de la dinàmica territorial. 
Cap territori pot viure aïllat dels altres. Sem-
pre estarà en comunicació amb altres àrees 
territorials i, com a tal, el seu límit és una línia 
arbitrària establerta per dir: aquest és el meu 
espai de vida, aquí és on jo mano. Aquest ti-
pus de línia, ja sigui real o imaginària, defneix 
un espai, un poder (polític, econòmic, social, 
humà) que funciona mitjançant un sistema de 
regulacions compartides i acceptades per la 
comunitat que forma part d’ell. Un límit mai 
és una línia natural (com solem assumir, espe-
cialment quan coincideix amb elements natu-
rals com un riu, una muntanya o el mar), sinó 
que sempre és el resultat d’un procés històric 

amb acords, conflictes i guerres. El límit sem-
pre és negociat i decidit per forces antagòni-
ques en acció. Per aquest motiu, canvia amb 
el temps mitjançant la balança de poders i 
interessos.

Posarem un exemple per entendre aquest 
complex mecanisme. La nostra escola és un 
territori dins de territoris més amplis (barri, 
ciutat, país, la Unió Europea...) i està estructu-
rada en territoris més petits: les classes. Tots 
els espais existeixen en connexió amb els 
altres, i resulta impossible considerar-ne un 
sense l’altre.

Per sobreviure, aquests sistemes interactuen 
constantment amb organitzacions territori-
als més grans. Això queda especialment clar 
en les qüestions mediambientals, que s’han 
convertit en la major preocupació de la co-
munitat internacional (veure l’article d’Eti-
enne Piguet (http://rsq.oxfordjournals.org/content/

early/2011/06/08/rsq.hdr006.short), Antoine Pécoud 
i Paul de Guighteneire.

En la nostra era de la mobilitat actual, i gràcies 
a la difusió de les noves tecnologies, les fron-
teres són cada vegada més permeables als 
ràpids i múltiples intercanvis que tenen lloc a 
escala global.
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Fig.10.3.2  Els dissenys de tecnologia HQ al voltant del món valoren la interconnectivitat  (Font: NBBJ (http://www.telegraph.co.uk/
technology/picture-galleries/10586311/In- pictures-Tech-HQ-designs-around-the-world-value-interconnectivity.html))

Així, podem afrmar que el límit mai està com-
pletament tancat, doncs sempre existeixen 
maneres i regles que permeten creuar-lo. 
Tots aquests intercanvis eludeixen la reduï-
da representació d’un límit com a línia en 
disputa (veure la Unitat 9.2 (/mod/page/view.

php?id=673)). Més que una línia, seria preferible 
imaginar l’àrea, la frontera, que s’expandeix i 
redueix segons les possibilitats d’intercanvi i 
les probabilitats de contaminació. El territori 
es converteix d’aquesta manera en un espai 
dinàmic que constantment es construeix i 
deconstrueix. La transformació es dóna en-
tre les fases obertes i tancades, en un procés 
que podríem descriure d’autopoiesis. Aquest 
terme va ser concebut pel biòleg Humberto 
Romesin Maturana i indica la capacitat d’un 
organisme per modifcar-se constantment a si 
mateix en relació amb el seu entorn. Els canvis 
mai són determinats simplement per un estí-

mul extern, sinó que depenen de la forma en 
què l’organització interna selecciona i inter-
preta les influències externes.

Així mateix, en el cas de la migració mediam-
biental és important considerar el funciona-
ment territorial descrit anteriorment. Com 
a tals, les qüestions mediambientals mai 
afecten a un únic Estat, sinó que impliquen 
a regions senceres, transcendint les fronte-
res i connectant diferents territoris en escales 
geogràfques diferents. Cada canvi mediam-
biental es manifesta en ell mateix en una part 
del planeta i implica a la població, forçant-la 
a migrar.

Avui dia parlem de “refugiats mediambientals” 
(llegir més en l’article d’Etienne Piguet a http://

www.unhcr.org/47a316182.html (http://www.unhcr.or-

g/47a316182.html)). La responsabilitat d’aquesta 
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transformació està relacionada amb el model 
de desenvolupament actualment dominant, 
que explota de manera excessiva els recursos 
i trenca el delicat equilibri ecològic entre l’és-
ser humà i la naturalesa.

Per això, els geògrafs han dedicat esforços 
notables per imaginar futurs escenaris, ela-
borant prediccions i elucubracions sobre 
què succeirà (per exemple quins seran les 
qüestions mediambientals dominants, qui-

nes parts del planeta es veuran implicades i 
quines seran les poblacions més afectades). 
De fet, els estudis confrmen que no tota la 
població mundial es veurà afectada pels de-
sastres naturals de la mateixa manera: els que 
tinguin menys recursos - econòmics, socials i 
culturals- es veuran obligats a moure’s, men-
tre que altres seran capaços de trobar-hi solu-
cions (veure l’exemple a la Unitat 9.3).

Text de: Angela Alaimo, geògrafa
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10.4 Per què és complicat preveure 
 les tendències migratòries?

L’era en la qual vivim s’ha anomenat “era de 
la migració” (veure Castles i Miller, 2009). El 
nombre de migrants internacionals és més 
elevat ara que en  qualsevol altre període de 
la història, amb més de 230 milions de perso-
nes l’any 2013. Si bé això podria ser el mer re-
sultat del creixement de la població mundial, 
la importància de la migració en els aspectes 
demogràflcs de molts països cada vegada 
resulta més evident. Mentre que els països 
desenvolupats són gradualment més vells, 
molts països en vies de desenvolupament  
continuen experimentant booms demogrà-
flcs (http://populationpyramid.net), així que 
la migració és una de les claus d’aquest canvi 
demogràflc.

En aquest sentit, polítics i analistes s’esforcen 
per entendre millor el fenomen i d’aquesta 
manera preveure la seva magnitud per al fu-
tur. Però la tasca pot resultar més complicada 
del que semblava en un principi. El Departa-
ment d’Afers Econòmics i Socials de Nacions 
Unides (UN DESA), reconeix el fenomen com 
“el més complicat de mesurar i predir (http://

www.un.org/esa/population/migration/documents/egm.

skeldon_17.12.2013.    i els intents de predir la seva 
evolució han fracassat.

La gran varietat de motius diflculta preveu-
re les migracions. El primer tipus de qüestió 
està relacionat amb les dades disponibles 
en el moment. La migració  es percep gene-
ralment com un moviment permanent de la 
gent a través de llargues distàncies, normal-

ment creuant les fronteres internacionals. La 
gran majoria de migracions, no obstant això, 
són temporals, de curta distància i es donen 
dins d’un mateix país. Hugo (1982), Prothero i 
Chapman (1985) i Skeldon (1990) van il·lustrar 
com les migracions tenen lloc bàsicament de 
forma interna i sovint circular en lloc de trac-
tar-se d’un moviment unilateral que va de les 
zones rurals a les urbanes.

La migració és més que un camí sense re-
torn o un desplaçament permanent i implica 
complexos factors com el treball, la residèn-
cia temporal, les reagrupacions familiars i el 
retorn deflnitiu. S’estima que gairebé el 50% 
dels migrants italians a Estats Units, per exem-
ple, van tornar al seu país abans de flnalitzar 
el segle XX i es barregen xifres similars per als 
migrants a Argentina i Brasil. El mateix van fer 
el 70% dels migrants que van traslladar-se a 
Alemanya entre 1960 i 1999. De vegades, és 
el mateix país d’immigració el que estableix 
només una quantitat flxa de migració perma-
nent i temporal segons la necessitat de mà 
d’obra especialitzada o temporal. Aquest és 
el cas, per exemple, d’Estats Units i Austràlia.
Un altre factor que complica la previsió d’una 
futura migració és la taxa global de natalitat. 
En general s’assumeix que en els propers cin-
quanta anys la majoria dels països desenvo-
lupats experimentaran una reducció d’aques-
ta taxa gràcies a l’augment de l’educació, la 
incorporació de les dones al mercat laboral 
i una major densitat urbana. Com a resultat, 
l’emigració des d’aquests països disminuirà. 
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Malgrat això, la distribució de la natalitat se-
gons el ritme, el temps i les geografles encara 
es desconeix.

El mateix raonament és vàlid quan analitzem 
la migració mediambiental. Sabem amb segu-
retat que el canvi climàtic comportarà el des-
plaçament d’una gran quantitat de persones 
(Myers, 1997, va estimar que entre 150 i 200 
milions pel 2050), però no sabem com, quan i 
de quina manera els afectarà el canvi climàtic. 
Predir les tendències futures de la migració 
mediambiental és pràcticament impossible a 
causa dels desconeguts impactes en el futur 
del canvi climàtic. Segons un recent informe 
de l’Oflcina Governamental per a la Ciència del 
Regne Unit (https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/flle/28 1116-migrati-

on-and-global-environmental-change.pdf),·”el canvi 
climàtic  és probable que faci augmentar la 
migració al mateix temps que la impedeixi, 
doncs interromp la capacitat de migrar al min-
var els recursos necessaris per fer-ho”.

En conclusió, preveure els patrons migratoris 
futurs resulta impossible. El tradicional marc 
dual d’un Sud Global que emigra i un Nord 
Global atractiu per a la immigració és insufl-
cient per explicar aquest fenomen. L’adopció 
de l’Estat com a unitat de mesura és ja un pro-
blema en sí mateix per mesurar la migració:
són també necessaris les dades internes de 
cada país, especialment les que indiquen la 
divisió entre les zones rurals i urbanes, així 
com una major investigació sobre els efectes 
del canvi climàtic en les migracions.

Fonts:

Migrazione Globale (http://www.un.org/en/development/

desa/population/migration/publications/techni Demogra-

phic Aspects and Its Relevance for Development, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs Popu-

lation Division Technical

Paper No. 2013/6, disponible en:

International Migration 2013, United Nations Department 

of Economic and Social Affairs

Population Division (http://www.un.org/en/development/

desa/population/migration/publications/wallch

Future migration and immobility in the context of global 

environmental change (https://www.gov.uk/govern-

ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28 

1116-migration-and-global-environmental-change.pdf),

Background Paper “Patterns and Trends in Migration and 

Sustainable Development, Oxford Associates for Interna-

tional Development (OxAID) (https://sustainabledevelop-

ment.un.org/content/documents/1743migrationbackgro

Hugo, G. J. (1982). Circular migration in Indonesia. Popula-

tion and Development Review, 59-83.

Prothero, R. M., & Chapman, M. (1985). Themes on circulati-

on in the Third World. Circulation in Third World Countries, 

Routledge & Kegan Paul, London, 1- 26.

Skeldon, R. (1990). Population mobility in developing 

countries. Belhaven Press.

UNDESA International Migration Wallchart (http://www.

un.org/en/development/desa/population/migration/pu-

blications/wallch

Myers, N. (1997). Environmental refugees. Population and 

Environment, 19(2), 167-182.

Foresight: (https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/28 1116-migrati-

on-and-global-environmental-change.pdf)Migration   and  

Global

Environmental Change (2011), Final Project Report, The 

Government Office for Ciències,  London

Text de: Genoveva Tisheva, Directora de la Bulgarian Gender 

Research Foundation (BGRF)
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10.5 Com afecta el canvi climàtic 
 a la migració?

Com podem diferenciar entre els diferents 
patrons migratoris provocats pels efectes del 
canvi climàtic?

Temporals o permanents?
La migració temporal pot sorgir com a reacció 
a un desastre natural sobtat (un tifó, un hura-
cà o un terratrèmol, per exemple) i provoca el 
desplaçament de la població. En aquest cas, 
quan el desastre ha flnalitzat, la gent desit-
ja tornar als seus llocs d’origen per recons-
truir-los (com sol passar a Bangladesh, per 
exemple). En altres casos, quan el desastre és 
lent (com inundacions, sequeres o desertiflca-
ció) i té un efecte a llarg plaç en el medi am-
bient, la població pot desplaçar-se de forma 
permanent (com en el cas de Filipines).

Forçada o voluntària?
Per entendre la diferència entre la migració 
mediambiental forçada o la voluntària, veu-
rem dos casos. Un desastre natural com el 
tifó Haiyan a Filipines, que va desplaçar a 4 
milions de persones, pot obligar a la gent a 
abandonar les seves cases com acostumen a 
testimoniar les persones afectades per aquest 
tipus de desastres climàtics. (http://climatemi-

gration.org.uk/podcast-when- people-move-understan-

ding-how-climate-change-creates-the-movement-of- 

people/) Un altre exemple pot ser una llarga 
estratègia d’adaptació al canvi climàtic, com 
en el cas dels camperols mexicans (http://www.

droughtmanagement.info/literature/coin_moving_stori-

es_environmental que emigren als EUA a la recer-
ca de treball.

“El meu avi, el meu pare i jo mateix hem treba-
llat en aquestes terres. Però el temps ha can-
viat... Ara la pluja arriba tard i produïm menys. 
L’única solució és marxar, almenys durant 
un temps. Cada any treballo entre tres i cinc 
mesos a Wyoming. És la meva font principal 
d’ingressos.”
Miguel, 45, Hueyotlipan, Mèxic.

Pakistan és un altre exemple interessant: a 
més d’un gran nombre de desplaçats (a causa 
de les inundacions i dels corriments de terra) i 
l’absorció de refugiats de països propers (com 
Afganistan i Somàlia), Pakistan també té una 
llarga història de migració voluntària, i la seva 
diàspora és una de les més grans del món.

Creuament de fronteres o migració interna?
Tot i que quan parlem de migració mediambi-
ental predomina la migració dins d’un mateix 
país (com el desplaçament cap a les àrees ur-
banes al Sahel, en molts països d’Amèrica Lla-
tina o a Xina), també trobem molts exemples 
on les persones creuen les fronteres nacionals 
(com els camperols mexicans citats anterior-
ment).

Text de: Hanna Mikes, antropòloga
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11.1 Migrants i vulnerabilitat: 
	 causes,	efectes,	conflictes	
 i migració rural i urbana

El terme “refugiat mediambiental” es va uti-
litzar per primera vegada l’any 1976 per des-
criure a les persones obligades a desplaçar-se 
de forma temporal o permanent dels seus 
hàbitats després de patir una alteració medi-
ambiental. La degradació del medi ambient, 
així com els desastres naturals, poden obligar 
a que la gent migri, la qual cosa provoca, a la 
vegada, un greu efecte en els ecosistemes  del 
voltant.

Encara que podem qüestionar la relació 
causal entre  degradació mediambiental i 
pobresa (http://www.globalissues.org/article/425/

poverty-and- the-environment#TheImpactofPovertyont-

heEnvironment) sí existeix una clara correlació 
entre ambdós fenòmens. Les taxes de desfo-
restació, contaminació de l’aire i de l’aigua, 
l’esgotament del sòl, la salinització i la deser-
tització són més elevades als països en vies 
de desenvolupament, especialment els que 
experimenten un ràpid creixement.

Com a resultat d’això, els perills i les dificultats 
mediambientals difereixen segons el desen-
volupament econòmic i productiu de cada 
país.

Els països en vies de desenvolupament pa-
teixen problemes vinculats a la contaminació 
biològica que provoquen danys en la salut 
humana (epidèmies, infeccions, etcètera). Les 
economies millor desenvolupades pateixen 
menys la tòxica i perillosa contaminació de 
les aigües.

Un altre tema recurrent és l’accés a l’aigua, 
tant per a consum humà com per a l’agricultu-
ra. L’escassetat d’aigua afecta a gairebé 1.600 
milions de persones, pràcticament un quart 
de la població mundial Decenni Internacional 
per a l’Acció “L’aigua, font de vida” (http://www.

un.org/spanish/waterforlifedecade/), 2005-2015.

Els països desenvolupats com Estats Units o 
Xina tenen la capacitat d’adaptar les seves 
infraestructures a l’escassetat d’aigua, amb 
la construcció de preses i aqüeductes. Altres 
països no poden afrontar-ho o no disposen 
d’aquesta capacitat i, per tant, pateixen la 
degradació mediambiental i les seves conse-
qüències.

L’escassetat d’aigua i la seva contaminació se-
ran un dels principals problemes del món en 
aquest segle XXI i el motiu pel qual migraran 
milions de persones.

El procés d’urbanització també provoca mi-
gracions, especialment les de zones rurals cap 
a les urbanes. Les dificultats cada vegada més 
grans de la vida rural (l’augment dels costos 
dels productes agrícoles, la disminució de la 
productivitat i la pèrdua de terres, la manca 
d’oportunitats...) són factors urgents i obli-
guen a les famílies pobres de les zones rurals a 
migrar cap als centres urbans. Per exemple, la 
població de Dhaka, la capital de Bangladesh, 
va augmentar dels 1,4 milions del 1970 als 14 
milions del 2010.
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Els principals obstacles en el procés d’urbanit-
zació són l’habitatge i la planificació urbana. 
Les ciutats són vulnerables als futurs canvis 
mediambientals, especialment aquelles situ-
ades en terres seques o regions muntanyen-
ques. Els migrants que viuen en assentaments 
molt densos són especialment vulnerables i 
necessiten suport. Aquests obstacles del crei-
xement urbà són: infraestructures i habitatge; 
educació infantil; pobresa urbana i estabilitat 
social.

En països com Xina, per exemple, la migració 
de les àrees rurals a les urbanes és un procés 
demogràfic, un boom econòmic i un gran des-
afiament pels 262 milions de migrants rurals 
que actualment treballen a les zones urbanes 
de Xina. Les àrees rurals es caracteritzen per 
la manca d’infraestructures, grans taxes de 
desocupació, insuficient estabilitat elèctrica i 
poca aigua potable.

L’economia rural depèn de l’agricultura, men-
tre que les motivacions per migrar cap a les 
àrees urbanes estan relacionades amb l’aug-
ment salarial, l’ascens social i més oportuni-
tats educatives, així com una millor atenció 
sanitària.

La superpoblació de les zones urbanes redu-
eix la qualitat de vida perquè destrueix els re-
cursos com l’aigua, els boscos i la terra i pot 
comportar l’augment dels crims.

Si els governs nacionals no proporcionen les 
necessitats bàsiques a les àrees rurals i no re-

colzen als joves productius d’aquestes zones 
oferint-los ocupació, aquest moviment cap a 
les àrees urbanes continuarà.

Veieu el vídeo sobre migració mediambiental:

Fonts:
Migration and Global Environmental Change Future 
Challenges and Opportunities, The Government Ofice 
for Ciències, London, 2011, p 19 (https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
1116-migration-and-global-environmental-change.pdf)
 Kam Wing Chan, (http://www.un.org/esa/population/me-
etings/EGM_PopDist/Chan.pdf)Interna Labor Migration 
in China: Trends, Geographical Distribution and Policies 
Hongwei Xu and Yu Xie. The Casual Effects of Rural-To-Ur-
ban-Migration on Children’s Wellbeing in China, University 
of Michigan, Institute for  Social  Research  p.21 (http://
www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr13-798.pdf) Zainab 
Gimba, Mustapha G. Kumshe Causes and Effects of Ru-
ral-Urban Migration in Borno state: a case study of mai-
duguri metropolis, p. 4 (http://www.ajbms.org/articlepdf/
ajbms_2011_1130.pdf) Anantha Duraiappah. “Poverty 
and Environmental Degradation: a Literature Review and 
Analysis”. CREED Working Paper Series No 8, p.7 (http://
pubs.iied.org/pdfs/8127IIED.pdf) Thomas J Kelly, Mwangi 
wa Githtnji Environmental Degradation in Less Industria-
lized Nations. Frontera norte num. especial. Pobreza,1994, 
p. 2. (http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FNE1/4-
fe1.pdf )  Glossary of Environment Statistics, Studies in Met-
hods, Series F, No. 67, (http://www.un.org/waterforlifede-
cade/scarcity.shtml)United Nations, Nueva York, 1997.

Text de: Elena Triffonova, investigadora, BGRF
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11.2 Migració mediambiental: 
 qüestió de justícia

De quina manera pot influenciar el medi am-
bient en les opcions per migrar de les perso-
nes? I quines podrien ser les bases d’un siste-
ma que acull la vida humana malgrat el canvi 
continu i que a més siguin justes?

Intentarem respondre a aquestes qüestions 
resumint les múltiples característiques que 
vinculen els temes migratoris amb els medi-
ambientals en el marc de la justícia mediam-
biental.

Com s’explica en les Unitats 9.1, 10.1 i 10.2, en 
els darrers anys el medi ambient com a pro-
pulsor de la migració s’ha col·locat en el cen-
tre dels debats internacionals. Aquests giren 
entorn de les deflnicions, les dades, les situa-

cions i les polítiques que afecten als migrants 
mediambientals. (Fig. 11.2.1)

(ver también:

http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_Outlo-

ok.pdf (http://publications.iom.int/bookstore/free/MECC_

Outlook.pdf )

http://www.refworld.org/docid/53a3d9d64.html (http://

www.refworld.org/docid/53a3d9d64.html)

h t t p : / / w w w . u n . o r g / a p p s / n e w s / s t o r y . a s p ? 

NewsID=48201#.VVYU6SgwNqM (http://www.un.org/

apps/news/story.asp? NewsID=48201#.VVYU6SgwNqM)

http://publications.iom.int/bookstore/index.php? main_

page=product_info&cPath=47&products_id=1430(http://

publications.iom.int/bookstore/index.php? main_pa-

ge=product_info&cPath=47&products_id=1430))

Fig.11.2.1  Migrants mediambientals  (Crèdits: https://www.flickr.com/photos/climatalk/8972220637/sizes/l (https://www.flickr.com/
photos/climatalk/8972220637/sizes/l). Autor: Climatalk)
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Aquestes anàlisis mostren com el factor me-
diambiental influència a tots els altres (https://

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/flle/28 1116-migration-and-global-environmen-

tal-change.pdf (https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/flle/28 1116-migrati-

on-and-global-environmental-change.pdf)).

Això és evident, per exemple, quan distingim 
entre les dues principals categories descrites 
en els textos de referència: d’una banda, els 
fenòmens mediambientals sobtats i bruscs; de 
l’altra, els processos lents i graduals. Les dades 
(http://publications.iom.int/bookstore/free/mecc_outlook.

pdf) sobre el primer tipus de migració mediam-
biental són fàcils de trobar, si bé la possibilitat 
de predicció és bastant limitada. La segona 
categoria és més difícil de deflnir perquè les 
seves causes sovint són graduals i “silencioses”. 
Malgrat tot, les conseqüències del canvi climà-
tic (llegiu més en les Unitats 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 
i 7.3) en les condicions de vida de la població 
són tan radicals com les conseqüències dels 
desastres naturals.

Algunes zones del planeta són punts clau del 
canvi climàtic, és a dir, allà on l’actual canvi 
climàtic accelera les condicions ja existents 
de degradació mediambiental (http://www.clima-

techange2013.org/images/report/wg1ar5_spm_flnal.pdf ). 
Un clar exemple d’això ho veiem en un estudi 
recent publicat a la revista Global Environment 
sobre la situació dels països al Sud del Medi-
terrani.

En aquests territoris, el canvi climàtic global ha 
provocat sequeres i augments de temperatu-
ra durant dècades i les previsions conflrmen 
aquesta tendència. Aquests canvis tenen un 
fort impacte en l’agricultura regional (inclòs 
el proveïment d’aigua i el sistema de regadiu), 
en la fertilitat del sòl i, per tant, en la producció 
de blat i altres aliments bàsics, i també en les 
malalties i les plagues  agrícoles.

De l’agricultura i l’economia rural, aquests pro-
blemes passen al conjunt del sistema econò-
mic i social. Com la producció de béns bàsics 
cada vegada és més difícil, la seva demanda 
augmenta. Els preus pugen, apareix la man-
ca de “seguretat alimentària” i això genera, 
en molts casos, inestabilitat social i política. 
Egipte, per exemple, es va convertir en el ma-
jor importador de blat del món per satisfer la 
seva demanda interna: més del 50% de les se-
ves necessitats queden cobertes gràcies a les 
importacions. Aquest nivell fa que el país sigui 
molt vulnerable als canvis sobtats dels preus 
internacionals dels productes agrícoles, amb 
el risc d’incrementar les taxes de pobresa de 
la població (una nota: la demanda de cereal 
va en augment des que s’utilitza per produir 
biocombustible i com a aliment d’animals). 
Aquest exemple ens mostra les condicions tí-
piques que empenyen a la població a emigrar: 
com podem distingir els factors mediambien-
tals dels socials i polítics? (Fig. 11.2.2)
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Fig.11.2.2   Els eixos impulsors de la migració i la influència del canvi en el medi ambient.  (Crèdits: CIES Onlus)

Obtenir dades d’aquest tipus de migració és 
molt complicat metodològicament parlant, 
doncs es fa difícil determinar l’impacte de les 
causes mediambientals  en la decisió de mi-
grar. El que necessitem és un canvi de pers-
pectiva.

Com ja hem assenyalat a la Unitat 9.1 , la mi-
gració mediambiental pot considerar-se una 
forma d’adaptació al canvi climàtic, però la 
seva principal existència implica una qüestió 
de profunda injustícia (llegiu més a la Unitat 
2.1): els primers vint països més afectats pels 
trastorns mediambientals són responsables 

de només l’1% de les emissions totals de gas, 
i el 99% dels desastres naturals provocats pel 
canvi climàtic (http://www.gci.org.uk/documents/

ghf_2009_.pdf) passen a països del Sud  Global.

La quantitat de la població forçada a marxar 
pels processos vinculats al canvi climàtic, com 
hem vist, és pràcticament impossible de cal-
cular. Però, sens dubte, els que han contribuït 
en gran part a les emissions de gas i al canvi 
climàtic no són els que paguen per això.

Text de: Lucia Carbonari, gestora de projectes; Irene Fisco, 

gestora de projectes
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11.3 Un estudi de cas sobre la 
migració 
 voluntària i la forçada

La degradació del medi ambient afecta princi-
palment a la població agrícola dels llocs més 
remots. Els membres de les comunitats tradi-
cionals, que viuen en completa dependència 
amb la disponibilitat dels recursos naturals, 
solen ser els més afectats. Els grans deltes 
són regions molt vulnerables afectades per 
sequeres, inundacions, la pujada del nivell del 
mar, ciclons, salinització, pobresa i superpo-
blació. Els factors migratoris voluntaris de la 
migració mediambiental i de la migració eco-
nòmica són molt similars.

A Egipte, per exemple, els migrants volunta-
ris trien cada vegada el desplaçament d’una 
zona rural a una altra establint-se a àrees que 
s’obtenen al desert gràcies a les estratègies de 
desenvolupament del govern i que augmen-
ten la zona verda del Delta del Nil. Els cam-
perols no solen estar d’acord amb les condi-
cions de vida a les zones colonitzades i amb 
freqüència emigren. S’enfronten a problemes 
com el proveïment d’aigua potable i la qua-
litat de l’aire flns i tot a les ciutats. D’aquesta 
manera, al no tenir interès per romandre-hi, 

tendeixen a tornar a les seves famílies. Una 
gran proporció de migrants escull treballar 
temporalment als països del Golf, on se’ls con-
tracta en feines mal pagades, especialment 
en el sector de la construcció. Les seves re-
meses també presenten una font d’ingressos 
important, no només per a les seves famílies 
sinó per al conjunt de la societat. Llegiu més 
sobre les influències mediambientals en la 
migració econòmica.

A Bangladesh els nois se sumen als ja exis-
tents fluxos migratoris de les zones rurals cap 
a les urbanes, i principalment es dirigeixen a 
les ciutats més properes o a la capital. Els im-
migrants solen trobar treball com a conduc-
tors de rickshaws a causa del seu baix nivell 
educatiu i a la manca de treball de més qua-
litat en els llocs més densos. Solen viure en 
grup a la mateixa barraca precària. La vida a 
la ciutat és cara, així que gasten una gran pro-
porció dels seus ingressos en les necessitats 
bàsiques. El que els sobra ho envien als seus 
parents del camp.
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Fig.11.3.1   Migrants mediambientals a Dhaka com a conductors de rickshaws  (Crèdits: foto J. Kočar, 2013)

Fig.11.3.2   Migrants mediambientals en *Dhaka com a conductors de rickshaws (Crèdits: foto J. Kočar, 2013)
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Fins i tot en el cas de la migració mediam-
biental forçada a Bangladesh els migrants 
busquen feina temporal als pobles propers, 
però per un període més curt perquè els seus 
interessos a llarg termini són tornar amb les 
seves famílies, reconstruir les seves llars i con-
tinuar amb la seva vida tradicional. Si l’entorn 
natural està danyat de forma continuada no 
poden tornar i la seva migració temporal es-
devé permanent. En la nova fase, els migrants 
solen desplaçar-se a ciutats fora de la zona de 
crisi. En l’entorn urbà, els seus descendents 
intenten ascendir a la piràmide social, i sovint 
es traslladen a Dhaka, on estudien o busquen 
una feina millor pagada. A Bangladesh, la mi-

gració mediambiental forçada normalment 
no té una dimensió internacional perquè 
les zones de crisis no abasten tot el país i els 
camps de refugiats s’instal·len dins de les se-
ves fronteres. No obstant això, influencien in-
directament la migració internacional perquè 
transmeten els conflictes de les zones en crisis 
a la ciutat. Habitualment, en l’última fase del 
procés migratori, els intel·lectuals urbans de-
cideixen emigrar als països desenvolupats,i 
això dura més d’una generació. Consulteu 
l’esquema de *Lonergan per el Feinstein In-
ternational Center (http://www.behance.net/gallery/

stages-of-migration- infographic/2100440) .
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11.4 Qui protegeix els migrants 
 i de quina manera?

En el model econòmic global, els migrants 
viuen en condicions de vulnerabilitat crònica. 
Les barreres físiques i administratives de la 
migració provoquen informalitat i clandesti-
nitat, sovint les úniques opcions a l’abast de 
la majoria. Com a conseqüència d’això, l’acte 
de migrar en sí mateix es converteix en il·legal 
i perillós, reprimit per les autoritats i explotat 
per les organitzacions criminals. De forma si-
milar, als països rics, els migrants solen ocupar 
les demandes de mà d’obra mal formada i mal 
pagada, acabant moltes vegades en treballs 
precaris i irregulars que no compleixen els 
drets laborals.

Sota aquestes premisses, la protecció dels 
migrants i els seus drets no és només de vi-
tal importància, sinó també una activitat que 
requereix la suma d’esforços de tots els actors 
nacionals implicats en els processos migrato-
ris.

En aquest sentit, la governabilitat internaci-
onal de la migració és un concepte relativa-
ment nou. Introduït en l’escena mundial l’any 
1949, va ser bastant ignorat flns a flnals de la 
dècada de 1990. En les albors del nou mil·len-
ni, amb el Conveni Internacional de Nacions 
Unides sobre la “Protecció dels drets de tots 
els treballadors migrants i de les seves famí-
lies”, va tornar a sorgir l’atenció internacional 
sobre aquesta qüestió.

Hi ha hagut una reticència crònica dels go-
verns nacionals per abandonar la seva sobi-

rania en l’àrea de migració, malgrat que els 
migrants, patrons, agents i traflcants desaflen 
constantment el control nacional en aquesta 
qüestió.

En l’actualitat encara no existeix un marc insti-
tucional i normatiu que abasti totes les qües-
tions vinculades a la migració (ni molt menys 
que contempli la migració mediambiental), 
encara que sí tenim nombroses normes i ins-
titucions que tracten el tema.

S’han desenvolupat ja algunes de les eines le-
gislatives que tècnicament podrien posar-se 
en funcionament en breu. En el moment d’es-
criure això, els dos instruments legals més 
importants procedeixen de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT). El primer és el 
Conveni nº 97 de 1949 (C97) sobre la Migra-
ció per a l’Ocupació, i cobreix les condicions 
sota les quals els treballadors immigrants han 
de ser contractats als seus països d’arribada. 
El C97 expressa el principi de tracte equi-
tatiu entre els treballadors immigrants i els 
nacionals en aspectes crucials com l’aflliació 
sindical i la negociació col·lectiva, l’habitatge, 
la seguretat social, els impostos i la inclusió 
legal. El segon és el Conveni C143 “sobre les 
migracions en condicions abusives i la pro-
moció de la igualtat d’oportunitats i de tracte 
dels treballadors migrants”. Aquesta conven-
ció assoleix un àmbit més ampli i hi dedica 
una secció sencera a la immigració il·legal, on 
demana la col·laboració entre els Estats per 
contrarestar-la. També obliga als Estats a que 



SAME World Edu-kit

235

M
IG

RA
CI

Ó
 M

ED
IA

M
BI

EN
TA

L
U

N
IT

AT
S

“respectin els drets humans bàsics de tots els 
treballadors immigrants”, inclosos els que es 
troben en situació irregular. (http://www.ilo.org/

dyn/normlex/es/f? p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_

ILO_CODE:C143)

Un tercer instrument important és el Conveni 
internacional “sobre la protecció dels drets de 
tots els treballadors immigrants i dels seus fa-
miliars” (ICMW en les seves sigles en anglès), 
adoptat per Nacions Unides el 1990, tot i que 
efectiu des del 2003 amb la ratiflcació de 20 
països.

Aquest conveni és un tractat internacional 
complet sobre els drets dels migrants. Com-
parat amb els altres dos, el seu enfocament és 
més general i parla dels migrants com a tre-
balladors i també com a éssers humans. Si bé 
no anticipa drets específlcs, proposa un patró 
moral al reaflrmar la igualtat de tracte. La seva 
importància és principalment simbòlica: avui 
dia cap país d’acolliment ha signat el Conveni. 
Com es pot veure en el mapa (https://en.wikipe-

dia.org/wiki/International_Convention_on_the_Protecti-

on_of_the_Ri els que ho han ratiflcat són països 
d’emigrants.

L’aversió dels països rics per gestionar la mi-
gració mitjançant la col·laboració internaci-
onal queda palesa si mirem la fragmentació 
de les institucions internacionals que trac-
ten aquesta qüestió. Malgrat això, i tenint en 
compte la creixent importància i atenció del 
fenomen migratori, les organitzacions exis-
tents creixen en notorietat i la cooperació in-
ternacional sembla augmentar.

La més important d’aquestes institucions és 
l’Organització Internacional per a les Migraci-
ons (OIM). Fundada en un primer moment el 

1951 com a Comitè Intergovernamental per a 
la Migració Europea, el seu objectiu inicial era 
tractar amb l’1,1 milions de persones despla-
çades per la Segona Guerra Mundial a Europa. 
En les últimes dècades, ha crescut i ara tracta 
els següents aspectes:

-Migració i desenvolupament;
-Facilitar i regular la migració:
-Migracions obligades.

Més enllà de la OIM existeix una gran quan-
titat d’agències que també es dediquen a la 
qüestió migratòria. Totes elles posen l’èmfasi 
en la protecció dels migrants en els seus àm-
bits de competència. Aquesta és la llista (en-
tre parèntesi les seves sigles en anglès):

-Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i 

l’Agricultura (FAO)

-Organització Internacional d’Aeronàutica Civil (ICAO)

-Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (IFAD)

-Organització Internacional del Treball (ILO)

-Organització Marítima Internacional (IMO)

-Organització Internacional per a la Migració (IOM)

-ONG Committee on Migration

-Oflcina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 

Drets Humans (OHCHR)

-Comissions regionals de Nacions Unides

-Relator especial sobre els drets humans dels migrants

-ONU Dones

-Programa de Nacions Unides per als Assentaments Hu-

mans (UN-Habitat)

-Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida 

(UNAIDS)

-Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desen-

volupament (UNCTAD)

-Departament d’Afers Econòmics i Socials de l’ONU

-Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament 

(UNDP)

-Programa de Nacions Unides pel Medi ambient (UNEP)
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-Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ci-

ència i la Cultura (UNESCO)

-Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA)

-Agència de l’ONU pels Refugiats *UNHCR)

-United Nations Children’s Fund (UNICEF)

-Institut de les Nacions Unides per a la Formació i la Inves-

tigació (UNITAR)

-Oflcina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte 

(UNODC)

-Unió Postal Universal (UPU)

-Organització Mundial de la Salut (WHO)

-Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO)

-Organització Meteorològica Mundial (WMO)

-Banc Mundial

Text de: Genoveva Tisheva, directora de la Bulgarian Gender 

Research Foundation (BGRF)
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11.5 Existeixen casos de migració 
 mediambiental dins de 
 la Unió Europea?

L’expropiació de terres i la contaminació de 
l’aigua, el sòl i l’aire, així com els desplaça-
ments i els re-assentaments han succeït dins 
de les fronteres europees en el passat i encara 
es donen en l’actualitat.

Alguns dels casos que van donar-se en el pas-
sat encara tenen conseqüències en l’actuali-
tat, com les mines d’urani a Buhovo, Bulgària. 
Entre 1938 i 1992, s’hi obtenia urani destinat, 
primer, a l’exèrcit alemany i després al desen-
volupament de la primera bomba atòmica 
soviètica. Durant l’extracció d’urani, la terra va 
ser expropiada i els terrenys destinats a l’agri-
cultura contaminats. Encara ara l’aigua i el sòl 
continuen en mal estat.

Fins i tot avui existeixen poblacions despla-
çades per les extraccions de minerals, com 
mostra el cas de Garzweiler a Alemanya. Des 
de 1983, la mina de carbó ha provocat el des-
plaçament de pobles sencers. Garzweiler II, 
per exemple, afecta a dotze pobles i a un total 
de 7600 veïns. Si bé alguns d’aquests pobles 
han pogut tornar-se a assentar pràcticament 
complets en un lloc nou, n’hi ha d’altres que 
no. Sovint els pagesos han perdut els seus va-
luosos terrenys agrícoles, una cosa que no es 
pot compensar. En conseqüència, moltes per-
sones han marxat de la regió i alguns pobles 
han quedat buits. La promesa de crear feina 
gràcies a la mina no compensa els efectes 
provocats per la destrucció del medi ambi-
ent, els riscos per a la salut i l’impacte social. 
Aquest exemple és extrapolable a molts pro-

jectes miners a la Unió Europea.

El cas de Kajászó a Hongria és un exemple 
d’usurpació de terres que va passar recent-
ment. L’any 2010, el govern va decidir oferir 
65.000 hectàrees de terrè propietat de l’Estat 
per recolzar als pagesos joves locals i les se-
ves famílies oferint-los arrendaments barats 
durant 20 anys. Però després d’una sèrie d’es-
càndols, la major part d’aquests terrenys van 
ser llogats a les empreses de l’agro-indústria 
hongaresa properes al partit governamental. 
Això va ser raó suflcient perquè un nombre 
cada vegada més alt de joves abandonessin 
el camp.

El desastre del llot vermell a Kolontar i Devec-
ser, Hongria, el 2010 -on part d’un dic de con-
tenció que emmagatzemava llot vermell tòxic 
es va trencar i va obligar a que 400 persones 
abandonessin les seves cases, si no de forma 
permanent almenys temporal- o l’abocament 
de cianur a Baia Mare, Romania, l’any 2000, 
són exemples de que medi ambient i éssers 
humans estan constantment amenaçats per 
possibles accidents industrials i desastres  tò-
xics. Les compensacions en cas de desastres o 
re-assentaments solen ser baixes, aleatòries i 
objecte de disputes legals.

L’Atles de Justícia Mediambiental (http://www.

ejolt.org/maps/) proporciona informació més de-
tallada sobre les expropiacions de terra i els 
desplaçaments. Una altra font d’informació 
és l’Atles de Migració Mediambiental (http://en-
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vironmentalmigration.iom.int/projects/atlas-environmen-

tal-migration), publicat el juny del 2015.

No podem preveure el grau de danys que pro-
vocaran molts projectes industrials i miners 
dins de la Unió Europea. La recerca cada ve-
gada més ampliada de recursos escassos (ve-
ieu la Unitat 3.1) com minerals, carbó i petroli 
no passarà sense severes conseqüències pel 
medi ambient i la població en general. Mal-
grat el desenvolupament tecnològic, el canvi 

climàtic afectarà també a la UE. Ara com ara, 
parts del sud d’Europa pateixen dràstiques 
sequeres. L’augment del nivell del mar podria 
afectar les costes d’Holanda, Dinamarca i Ale-
manya i els fenòmens meteorològics extrems 
seran més freqüents. A més, què passarà amb 
els abocadors i els residus nuclears? Quins im-
pactes tindran en un futur?

Text de: Judith Corbet, educadora
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12.1 En defensa dels 
 drets humans

Hi ha tres fets molt importants que ens vénen 
al cap quan comencem a parlar sobre drets 
humans:

1) tots tenim drets; 
2) tots tenim el dret a tenir drets; i 
3) tots tenim el dret de saber quins són els 
nostres drets

Si no coneixem quins són els nostres drets 
humans, no podrem saber quan aquests són 
violats ni quan hem de recórrer a la justícia. 
El mateix també serveix pels qui els violen i 
flns i tot pels qui haurien de vetllar per la seva 

protecció. Per tant, és molt important inclou-
re els drets humans en l’educació, a cada esco-
la del món, per assegurar-nos la comprensió 
comuna. La UNESCO declara que l’educació 
en drets humans és una part integral del dret 
a l’educació i cada vegada guanya més reco-
neixement com un dret humà és sí mateix. 
Conèixer els drets i les llibertats es considera 
una eina fonamental per garantir el respecte 
i la protecció dels drets de tots. Pots obtenir 
més informació sobre els drets humans en 
l’educació aquí (http://www.humanrightseducation.

info/spanish.html).

Fig.12.1.1  Llibertat, però no per a tots?  (Crèdits: humaneeducation.org)
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Malauradament, a través de la història mai 
s’ha reconegut de forma universal el com-
pliment dels drets humans per a cada ésser 
humà del planeta. Ja hem vist la discrimina-
ció en les arbitràries decisions sobre qui pot 
viatjar o migrar (veieu la Unitat 9) i l’important 
que és l’actual manca de protecció legal per 
als migrants mediambientals o els refugiats 
climàtics (veure les Unitats 10.1 i 10.2) o les 
violacions a les que s’enfronten mentre estan 
en ruta. Han d’abandonar les seves llars per 
poder salvar la vida i durant les diferents eta-
pes del seu procés de trasllat es troben amb 
nombroses violacions dels drets humans, en-
tre aquestes la negació dels drets bàsics eco-
nòmics, socials i culturals, com el dret a l’habi-
tatge, a treball, a educació, a la vida en família, 
etcètera. Pots consultar la taula elaborada per 
l’OIM sobre els drets humans (http://publications.

iom.int/bookstore/free/mecc_outlook.pdf ) que han de 
ser garantits en cada fase d’aquest procés (pà-
gina 30) .

Els drets humans de més rellevància pels 
migrants, per desgràcia, són ignorats repe-
tidament. Inclouen també el principi de no 
devolució ni de ser expulsats col·lectivament, 
el de llibertat de moviment (també dins i des 
dels camps o centres d’acolliment) i el dret a 
tornar al país d’origen. Fins i tot quan troben 
un nou lloc on quedar-se, ja sigui pel trasllat 
intern o mitjançant el reconeixement inter-
nacional d’asil, la part més dura encara no ha 
acabat. Moltes vegades es troben amb greus 

discriminacions als països d’acolliment (tant 
en el cara a cara com a nivell administratiu).

Especialment en les situacions on escassegen 
els recursos a les societats receptores, els mi-
grants poden evocar les emocions negatives 
i la percepció de ser una amenaça. Tant els 
estereotips i prejudicis com el rol de boc ex-
piatori comencen a créixer. Sovint, com en 
el cas d’Europa (i a tot arreu) molts polítics i 
mitjans de comunicació perpetuen aquests 
estereotips negatius amb l’objectiu d’apropi-
ar-se dels sentiments de desconflança i legi-
timar-los sense qüestionar la seva exactitud 
(llegiu més a la Unitat 12.2). Malgrat que molts 
d’aquests prejudicis (que neixen d’estereotips 
ja existents) no són pròpiament discriminato-
ris, podem discriminar a algú i violar els seus 
drets humans si els emprem sense reflexionar 
sobre el seu signiflcat. La discriminació és una 
forma de tracte injust i il·legal que col·loca a 
una persona o a un grup amb unes determi-
nades circumstàncies (com l’origen ètnic, la 
religió, el gènere, la incapacitat...) en una posi-
ció menys favorable en comparació a la resta. 
Ha estat el major “artefacte” darrere de les pit-
jors monstruositats de la nostra història, com 
l’esclavitud, l’apartheid o els genocidis. I, tot 
i que prohibida per una sèrie d’instruments 
legals (nacionals i internacionals), lamenta-
blement encara està molt present en cada 
societat del planeta. Per saber més sobre la 
discriminació contra immigrants (http://dx.doi.

org/10.1787/migr_outlook-2013-7-en).
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Fig.12.1.2  Un senyal policial de “Només blancs” en una sala d’espera d’una estació d’autobusos a Jackson, Mississippi, 1961; en 
l’època de la segregació racial  (Font: CNBC (http://www.cnbc.com/id/101580692))

Fonts:

Douglas, Tom. Scapegoats: Transferring Blame. Routledge, 

Nueva York, 1995.

IOM Outlook on migration, environment and climate 

change, 2014 (http://publications.iom.int/bookstore/free/

MECC_Outlook.pdf )

NORFACE MIGRATION, Yvonni Markaki and Simonetta 

Longhi: What Determines Attitudes to Immigration in Eu-

ropean Countries? An Analysis at the Regional Level, Dis-

cussion Paper No. 2012-32. Disponible aquí (http://www.

norface- migration.org/publ_uploads/NDP_32_12.pdf)

OECD (2013), Discrimination against immigrants - Measu-

rements, incidence and policy instruments, in Internatio-

nal migration outlook 2013, OECD Publishing.  Disponible  

aquí (http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-7-en)

The SAGE handbook of prejudice, stereotyping and discri-

mination / edited by John F. Dovidio ... [et al.], Los Angeles 

[etc.] : Sage, cop. 2010.

UNESCO, Educación para los Derechos Humanos (http://

www.unesco.org/new/en/education/themes/lea-

ding-the-international- agenda/human-rights-education/)

Text de: Manca Šetinc Vernik, educadora i experta en temes 

d’anti- discriminació.
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12.2 Reaccions i opinió pública davant 
 del fenomen migratori

En general, els immigrants es perceben com 
una amenaça per a la nostra manera de vida. 
Encara que poques vegades s’assenyala en el 
debat públic que l’asil no és un acte de cari-
tat sinó un dret humà (veure també la Unitat 
12.1), el recent pla de la Comissió Europea de 
distribuir els refugiats i sol·licitants d’asil entre 
els Estats membres basant-se  en el sistema 
de quotes ha provocat, una vegada més, la re-
tòrica populista de moltes figures polítiques 
clau en tota la UE. Molts atribueixen ober-
tament associacions negatives, prejudicis i 
estereotips racistes als immigrants, veient- 
los com una amenaça en relació a la manca 

d’ocupació del mercat laboral, el mal ús de 
l’assistència social, el crim i fins i tot el terroris-
me o l’amenaça de la seguretat nacional. Per 
a ells, tots els migrants són iguals.

Un investigador eslovè sobre migracions i 
criminologia va plantejar una interessant i 
lúcida qüestió: realment creiem en aquest 
“gen criminal” de l’immigrant que els porta a 
cometre delictes? I, si és així, “la nostra” gent 
que emigra, el porten de casa o l’adquireixen 
durant el viatge?

Fig.12.1.3  Gairebé cada dia veiem a persones desesperades intentant creuar el Mediterrani  (Crèdits: www.corriere.it (http://www.
corriere.it/foto- gallery/cronache/13_dicembre_30/anno-la-marina-militare-950ca6e0-712b- 11e3-acd7-0679397fd92a.shtml#11))



SAME World Edu-kit

243

M
IG

RA
CI

Ó
 M

ED
IA

M
BI

EN
TA

L
U

N
IT

AT
S

Quan aquests prejudicis i estereotips contra 
els immigrants prevalen en una societat, les 
accions de discriminació individual, així com 
les discriminacions sistemàtiques d’aquest 
grup, poden sorgir fàcilment, tornar-se habi-
tuals i, d’aquesta manera, generar greus con-
seqüències: processos d’aïllament, segrega-
ció i marginació fan que la integració d’aquest 
grup a la societat sigui impossible o molt di-
fícil. Totes aquestes vulneracions dels drets 
humans i la dignitat de la persona no només 
tenen serioses conseqüències econòmiques 
i socials, sinó també psicològiques per a les 
seves víctimes i familiars. Poden desenvolu-
par una resposta on hom no s’ofèn fàcilment, 
arribant fins i tot a l’apatia. Un informe de la 
UE (EU-MIDIS, 2009) mostra que el 82% de les 
persones que pertanyen a minories o a co-
munitats migrants que van ser discriminades 
en els passats 12 mesos no ho van denunciar. 
D’altra banda, les víctimes de llarga discrimi-
nació per part del sistema poden començar 
a oposar- se activament a qualsevol canvi o 
assistència de l’Estat o fins i tot començar a 
lluitar-ne en contra (per exemple amb la vio-
lència de les revoltes a les zones segregades 
com a senyal de desesperació per la situació 
dels joves).

La nostra generació té l’oportunitat de donar 
la mà als migrants mediambientals, recordant 
que no fa tant va haver-hi emigrants a les nos-
tres famílies (avis, fins i tot pares que van mar-
xar a un altre país, o del poble a la ciutat). No 
hem de caure en els prejudicis i els estereo-
tips, sinó més aviat reconèixer que cada ésser 
humà és digne i es mereix que els seus drets 
es respectin. La inclusió social (llegiu més a la 
Unitat 12.3) pot aportar molt més al món que 
la segregació i la discriminació.

Aquesta última suposa un problema social 
conjunt; fins i tot des de la perspectiva ma-
cro-econòmica té un cost elevat on tots per-
dem. Nega el potencial humà, la singularitat 
i el valor del capital social i, per tant, rebutja 
les oportunitats de desenvolupament. També 
nega a la societat molts dels seus beneficis 
perquè entorpeix la creativitat, les innovaci-
ons, la flexibilitat i la competitivitat econò-
mica. A més suposa una amenaça seriosa i 
perllongada a la cohesió social i pot generar 
perillosos conflictes dins de la societat o en-
tre diferents societats. Per tot això, no suposa 
només un problema llunyà dels qui pateixen 
la marginació i la discriminació, sinó que prin-
cipalment és un problema de tots. Ens afecta 
a cadascun de nosaltres, doncs tots formem 
part del problema, així com de la solució.

Fonts:

Bučar Ručman, Aleš. Migracije in kriminaliteta : pogled čez 

meje stereotipov in predsodkov. Ljubljana : Založba ZRC 

SAZU, 2014.

EU-MIDIS(http://fra.europa.eu/en/project/2011/eu-mi-

dis-european-union- minorities-and-discrimination-survey), 

European Union minorities and discrimination survey, 2009.

La Unión Europea creó la Agencia de los Derechos Funda-

mentales: http://fra.europa.eu/es (http://fra.europa.eu/es)

EU Observer, 20th may 2015, EU engulfed in migrant ‘quota’ 

battle (https://euobserver.com/justice/128769).

EU Observer, 18th may 2015, EU: boat-sinking Yes, migrant 

quotas No (https://euobserver.com/justice/128738).

Sputnik News, 30th may 2015, EU Migrant Quotas Ignite 

Racism in Northern Europe (http://sputniknews.com/euro-

pe/20150530/1022749839.html)

The NewDaily, 21st may 2015, ‘Nope, nope, nope’ to mi-

grants(http://thenewdaily.com.au/news/2015/05/21/

nope-nope-nope-refugees- abbott/).

Text de: Manca Šetinc Vernik, educadora i experta en temes 

d’anti- discriminació
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12.3 Inclusió social i igualtat 
 d’oportunitats per a tots

La inclusió social és un dels objectius de les 
polítiques fonamentades en els drets humans 
per als migrants. És un procés impossible 
d’assolir si no es combat de forma efectiva la 
discriminació (veure les Unitats 12.1 i 12.2). 
Això s’ha de fer amb la implementació efec-
tiva d’iniciatives legislatives i polítiques que 
previnguin i s’oposin al racisme, la xenofòbia 
i la intolerància de forma activa i estratègica, 
així com qualsevol cas de discriminació indi-
vidual, estructural o del sistema. Els migrants 
mediambientals (com els altres migrants) 
haurien de poder gaudir completament dels 
seus drets i llibertats fonamentals -igual que 
els habitants dels països receptors-. Els seus 
drets han de ser respectats, protegits, aplicats 
i promoguts. En la pràctica, han d’agafar- se 
d’una forma seriosa i efectiva. No n’hi ha prou 
amb obrir-los les portes, també han de poder 
creuar-les i viure entre nosaltres, no només 
darrere nostre o al marge. Els immigrants ne-
cessiten formació en l’idioma, l’ocupació i les 
habilitats. Els seus fills han d’anar al col·legi i 
gaudir d’una bona educació que els garan-
teixi un futur. Necessiten un adequat sistema 
sanitari i d’habitatge. Per aconseguir-ho, hem 
de comptar amb informació especialitzada, 
estímuls i fins i tot de vegades amb alguns be-
neficis. Sense això, no podem parlar d’igualtat 
d’oportunitats ni de l’aplicació efectiva dels 
drets amb un tracte equitatiu. Les polítiques 
de gènere predominants també són impor-
tants per superar possibles barreres tant per 
al compromís en la comunitat com en els pro-
cessos de presa de decisió dins de les llars.

Malgrat això, per a una inclusió amb èxit dels 
immigrants no només són necessaris els drets 
econòmics, socials i culturals. També han d’in-
cloure els drets civils i polítics, com l’accés a la 
justícia, la participació a la vida social i políti-
ca, l’accés a la ciutadania, etcètera (17 estats 
membres de la UE han donat el dret a vot a les 
eleccions municipals). Només llavors podrem 
parlar realment d’una societat inclusiva, amb 
igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la  
vida. (Pots comparar els diferents països amb 
l’ajuda del MIPEX - The Migrant Integration 
Policy Index (http://mipex.eu/).

També necessitem canviar la narrativa en les 
qüestions sobre la migració, en particular per 
combatre les imatges negatives i la desin-
formació en la premsa (veure la Unitat 12.2). 
L’Agència Europea dels Drets Fonamentals 
suggereix que tots, especialment els mitjans 
de comunicació, necessiten estímuls perquè 
augmenti la participació i la visibilitat dels im-
migrants i, d’aquesta manera, contribuir a una 
percepció més positiva.

Els països receptors haurien de destacar els 
aspectes positius de la diversitat. Un exemple: 
només per l’edat de la seva població els pa-
ïsos de la UE necessitaran considerablement 
nova força de treball per mantenir les seves 
economies. També pot ser una situació bene-
ficiosa per tots si els immigrants poden pro-
gressar als seus nous països i invertir en els 
llocs d’origen.
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La contribució i la participació de la societat 
civil i les ONGs és indispensable, especial-
ment quan manca voluntat política per trac-
tar aquests temes. Podem trobar moltes pràc-
tiques positives d’ONGs per dissenyar i dirigir 
projectes que uneixen als immigrants amb la 
societat d’acolliment. Per exemple, en aquest 
vídeo pots conèixer la història d’un projecte 
d’èxit d’emprenedoria social a Eslovènia ano-
menat Skuhna, formant a immigrants com a 
cuiners i oferint serveis de càtering d’alt nivell.

Crèdits: Luksuz produkcija. “Tasty roots”. 2013. Direcció de 

Cristina Cebrian, Coralie Girard, Kajor Balázs, Silvia Muñoz 

García, Sandra Mirković.

Els qui prenen les decisions als països recep-
tors haurien d’assegurar les inversions apro-
piades en polítiques dissenyades per i per a 
immigrants amb l’objectiu d’incrementar la 
seva participació, així com un lideratge polític 
virtuós i tolerant com a exemple de tacte i per 
combatre els estereotips negatius que circu-
len en la societat (llegiu més a la Unitat 12.2). 
En aquest vídeo sobre Riace (http://www.sbs.com.

au/news/dateline/story/welcome-riace-town-wants-mo-

re- immigrants), un petit poble del sud d’Itàlia, els 
immigrants són rebuts amb els braços oberts 
per la majoria dels veïns.

(http://www.sbs.com.au/news/dateline/story/welcome-ri-

ace-town-wants-more- immigrants (http://www.sbs.com.

au/news/dateline/story/welcome-riace-town- wants-mo-

re-immigrants))

Fig.12.3.1  restaurant Skuhna – cuina del món feta eslovena, Ljubljana  (Crèdits: www.mladina.si, photo: B. Kranjc)
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Fig.12.3.2  Riace, la ciutat de la benvinguda  (Crèdits:   https://gerryco23.wordpress.com
(https://gerryco23.wordpress.com/2013/12/18/a-tale-of-two-villages-it-could- be-a-wonderful-life/))

Necessitem incloure l’educació en drets hu-
mans i ciutadania global a les nostres escoles 
per reflectir d’una millor manera la interde-
pendència del món, la diversitat i el fet que 
constantment tot canvia. Hauríem d’ensenyar 
als més joves com viure en un món format per 
diferents cultures i religions. Com més convi-
vència, més experiències reals per superar els 
prejudicis que emeten els mitjans de comuni-
cació i els discursos polítics tòxics. La gent co-
mença a diferenciar entre els uns i els altres no 
per l’origen ètnic, religiós o social, sinó per si és 
bo o dolent per naturalesa.

Finalment, us convido a reflexionar sobre 
aquest canvi de papers en la imatge de la im-
migració: imaginem l’escenari de ciència ficció 
on el Nord del nostre planeta comença a con-
gelar-se i els rols s’intercanvien: el Nord Global 
haurà de demanar ajuda i permís per emigrar 
als països del Sud Global. Com et sentiries 
quan de sobte has d’abandonar la teva casa i 

convertir-te en un migrant sense drets, ni futur, 
ni seguretat? Una mica d’empatia ens serà de 
gran ajuda.

Fonts:  Fundamental rights conference 2014, Fundamen-

tal rights and migration to the EU (FRA), disponible aquí 

(http://fra.europa.eu/sites/default/flles/frc-2014-conclusi-

ons_en_0.pdf). BBC News, 10 January 2011, Italian mayor 

saves his village by welcoming refugees (http://www.bbc.

com/news/world-europe- 12138404).

Migrant Integration Policy Index 2015, disponible aquí 

(http://mipex.eu/). SBS, 17 March 2015, Welcome to 

Riace: The town that wants more immigrants (http://

www.sbs.com.au/news/dateline/story/welcome-ria-

ce-town-wants-more-immigrants).

Terra cognita, Revue suisse de l’intégration et de la migrati-

on, No. 25 otoño 2014. disponible aquí (http://www.terra-

cognita.ch/flleadmin/user_upload/terracognita/docu-

ments/Terra_Cognita_25.

Text de: Manca Šetinc Vernik, educadora i experta en temes 

d’anti- discriminació
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12.4 Ens impliquem realment 
 en la lluita contra l’exclusió social?

Per respondre a aquesta pregunta, hem de 
tenir present la naturalesa multidimensional 
del terme “inclusió social”. Aquesta comple-
xitat ens porta a considerar les condicions i 
la qualitat de vida de les persones i engloba 
diferents àrees d’interès, com la justícia medi-
ambiental (llegiu més a les Unitats 2.1 i 2.2). 
La injustícia i la destrucció vinculades al medi 
ambient produeixen injustícia social i exclu-
sió. ¿Com podem, com a individus, sentir-nos 
responsables d’un procés d’inclusió social tan 
complex i conservar la seva dimensió global? 
En primer lloc, les nostres accions per comba-
tre aquesta exclusió social han de rebre el su-
port de les polítiques socials i de la legislació 
antidiscriminació, tant a nivell local i nacional 
com internacional. També hem de veure’ns 
recolzats pel nostre sentit de pertinença a la 
comunitat, que ens converteix en actors clau 
d’accions concretes (individuals o col·lectives) 
per assolir el benestar de tots. La implicació 
institucional comporta la implicació individu-
al i viceversa, i ambdues reforcen les accions 

inclusives de la ciutadania activa. Efectiva-
ment, el compromís personal contra l’exclusió 
social és possible. Trobem molts exemples 
d’això i s’entrellacen amb les bones pràcti-
ques iniciades per la societat civil i, per exten-
sió, amb la legislació europea sobre aquesta 
qüestió (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/

es/displayftu.htmlftuid=ftu_5.10.8.htm

Per ampliar aquest punt, aquí pots trobar al-
gunes eines per combatre l’exclusió social (i 
altres problemes) de forma activa i que mol-
tes persones a títol individual han adoptat 
amb la finalitat d’aconseguir un canvi real: ha-
bitatge col·laboratiu (co-housing); cartografia 
comunitària; micro-empreses socials (empre-
ses socials). El nou repte és adaptar i replan-
tejar aquestes eines per respondre a necessi-
tats específiques dels immigrants, tenint en 
compte l’augment de les persones obligades 
a desplaçar-se per causes mediambientals.

Text de: Silvia Di Laurenzi, educadora
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12.5 Com podem convertir-nos 
 en ciutadans globals i ecològics?

En el context de la justícia mediambiental, el 
canvi climàtic i la migració, què significa ser 
un “ciutadà global”? La fundació nord-ameri-
cana de la UNICEF defineix al ciutadà global 
com “algú que entén la interconnectivitat i 
respecta i valora la diversitat, té la capacitat de 
combatre la injustícia i s’hi compromet d’una 
forma personalment significativa”. Un ciuta-
dà global, per tant, uneix el coneixement, els 
valors i les actituds així com una gamma de 
competències.

El concepte de ciutadania ecològica àmplia la 
idea de ciutadania global en afegir la respon-
sabilitat per la naturalesa i tots els éssers vius, 
així com el compromís per a la seva conserva-
ció (veure Unitat 4.3).

Hi ha molts exemples de com ser un ciutadà 
global i ecològic. A la Unitat 2.5 pots llegir so-
bre grups que s’organitzen políticament per 
combatre la injustícia. A la Unitat 3.5) troba-
ràs exemples de nous models de producció; 
a la Unitat 4.3 casos de conversió ecològica 
i nous models i estils de vida que permeten 
experimentar la naturalesa d’una manera 
més intensa (veure la Unitat 4.4). A la Unitat 
12.4 pots trobar exemples del compromís en 
l’àmbit de la immigració i la discriminació. Per 
descomptat, tractar d’actuar amb consciència 
global i ecològica pot fer-se des d’una escala 
petita: mantenir-se informat, qüestionar-se a 

un mateix o iniciar debats sobre aquests te-
mes són només alguns exemples. Encara que 
algunes opcions segurament són qüestiona-
bles, almenys podrem dir que hi ha persones i 
grups que intenten trobar alternatives.

Però, com podem convertir-nos en ciutadans 
globals i ecològics? Què necessitem per con-
vèncer a la gent perquè visquin segons aquest 
tipus de ciutadania? Com interioritzem els va-
lors com suficiència, cooperació, responsabi-
litat i justícia? És l’empatia una de les compe-
tències clau? I si és així, és una cosa que ens 
ve donat o bé l’adquirim amb la socialització? 
Quin paper juga l’educació i quina influència 
té? Necessitem canviar els nostres models 
educatius? I els models polítics i econòmics? 
És la seva responsabilitat proporcionar un 
marc per a les alternatives i les possibilitats 
de transformació? Necessitem exemples per 
estimular-nos? Necessitem forces per canviar 
el nostre imaginari? La gent només reacciona 
quan es veu afectada pels desastres?

Tal vegada convertir-se en un ciutadà global i 
ecològic sigui impopular, perquè va més enllà 
de la nostra zona de confort i qüestiona les es-
tructures i mecanismes existents. Però, d’altra 
banda, és possible.

Text de: Judith Corbet, educadora



El canvi climàtic provoca la "migració" dels grangers 

14+ 
Tipus d'activitat: dilema ètic Tema: Migració mediambiental Edat: +14 
Durada: 3 h de l'horari escolar 
Temes curriculars: Educació cívica i moral 
Activitat de: CTI - Georgia Liarakou and Costas Gavrilakis 

Introducció al contingut 
Si bé els grangers a petita escala contribueixen relativament poc a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el canvi climàtic té 
conseqüències de llarg abast en la producció diària de carn i llana. Aquestes conseqüències, que sorgeixen principalment del 
canvi climàtic, impacten en la productivitat dels prats i d'altres terrenys idonis per al pasturatge. Els prats, per exemple, estan 
formats per espècies vegetals de creixement ràpid molt sensibles al CO2 i al canvi climàtic. A més, la calor que pateixen els animals 
també genera un creixement menor i la falta d'aigua i l'augment de les sequeres comporta la pèrdua dels recursos. Les 
temperatures més elevades i l'alteració dels patrons de pluja també poden provocar una propagació més gran de malalties i 
paràsits. 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 9.1  Anar a Unitat 10.3  Anar a Unitat 11.1 . 

Resum de l'activitat 
Mitjançant l'anàlisi d'un dilema moral, els alumnes entren en contacte amb el conflicte de valors que acostuma a sorgir quan 
tractem amb qüestions vinculades a la migració mediambiental. Analitzaran els valors associats amb el dilema i se'ls convidarà a 
resoldre'l per ells mateixos i aclarir els propis valors personals. 

Pas a pas 

Pas 1.  
El professor presenta la història "Compartir un petit terreny" als alumnes i comprova que hagin entès tots els aspectes. Després els 
demana que es posin al lloc del personatge principal i pensin sobre el que farien ells. Cada alumne escriu de forma espontània la 
seva resposta (SÍ o NO) al paper. 

Pas 2. 
Ara es divideixen en grups de 3-4 persones. Cada grup analitza els motius pels quals el personatge principal tria una opció o 
l'altra, tenint en compte, en cada cas, les conseqüències que portarà cada decisió. Recopilaran quants més arguments millor per 
recolzar les dues opcions del personatge. 
En el cas d'aquesta història, els alumnes busquen arguments per fonamentar: 
la decisió d'acceptar la ruptura del contracte (és a dir, la solidaritat amb altres persones, la possibilitat de sobreviure amb baixos 
ingressos com feia en el passat, retornar l'amabilitat de les persones que el van ajudar en el passat quan li van llogar el terreny a 
un preu baix, suport a la dona discapacitada, la col·laboració en temps difícils, etc.) 
la decisió de no acceptar (és a dir, la incapacitat de retornar el préstec, l'abandó dels seus somnis d'una vida millor, doncs a 
diferència d'altres habitants ell no va tenir l'oportunitat en el passat de millorar la seva vida traslladant-se a la vall, evitar l'ús 
intensiu de l'altiplà, etc.). 
El professor supervisa el treball de cada grup, comenta els arguments recopilats pels alumnes i fa les preguntes pertinents. 
Aquesta tàctica alimenta el debat en grup i ajuda a analitzar el dilema d'una forma equilibrada, així com a identificar els valors 
implicats. 

Pas 3.  
Quan els grups hagin completat la recopilació d'arguments i valors, els presenten a la resta de la classe. Cada grup anuncia els 
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seus resultats i la resta pot demanar que n'esclareixin els dubtes. Els grups integren els arguments per a cada solució del dilema i, 
gradualment, elaboren una llista amb tots els valors rellevants esmentats per tots els grups. Si el professor creu que no hi ha 
arguments i valors significatius (una cosa que normalment ja haurà intuït en el pas anterior), pot debatre noves propostes amb el 
conjunt de la classe fins que la llista sigui el més completa possible. 

Pas 4.  
Després d'acabar el pas previ, se'ls demana que reflexionin sobre la seva postura inicial i que triïn si es queden amb la seva decisió 
primera o si volen canviar o modificar alguna cosa. El professor convida als alumnes a considerar i valorar tots els valors analitzats 
en el pas anterior perquè n'obtinguin la decisió final. 
Els alumnes presenten la seva decisió final sobre el dilema al mateix temps que argumenten quin és el principal valor o raó de la 
seva decisió. En aquesta fase és molt important que es generi un clima de confiança i respecte dels punts de vista de tothom. El 
professor s'haurà d'assegurar que es respecten les opinions de tots. Només així els alumnes podran fer la necessària introspecció 
que els portarà a prioritzar els seus valors personals i expressar-los en públic. Tant el professor com la resta d'alumnes podran 
preguntar a l'alumne que estigui exposant els seus motius, però evitaran els judicis o les discussions. 

Pas 5.  
L'activitat acaba amb la reflexió, que serveix també per rebaixar la tensió. En aquesta fase, el professor se centrarà en el procés que 
han viscut fent aquesta preguntes: 
-Què és el que més us ha agradat? 
-Què creieu que no ha anat bé? 
-Com us heu sentit a l'analitzar els valors implicats al dilema? 
-Quins han estat els vostres sentiments quan us he demanat que donéssiu la vostra opinió? 
A través de la fase d'anàlisi del dilema, el professor hauria d'assegurar-se que surtin com a mínim un dels quatre valors claus que 
acostumen a sorgir en les qüestions mediambientals: l'individual versus el col·lectiu; el plaç curt versus el plaç llarg; la veritat 
versus la lleialtat; la justícia versus la compassió. Les contradiccions entre aquests valors fonamentals guien les nostres opcions i 
decisions personals i col·lectives en les qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat. 

Compartir un pequeño terreno 
En el asentamiento montañoso de Kastro, situado en la meseta de la cordillera de Drakou (a una altitud de 800 metros) vivía hace 
En l'assentament muntanyenc de Kastro, situat a l'altiplà de la serralada de Drakou (a una altitud de 800 metres) hi vivia fa temps 
una petita comunitat de grangers. Però, en les últimes dècades, la majoria dels seus habitants van abandonar el poble i es van 
instal·lar a la vall, on els terrenys de pasturatge són més abundants. Allà tenien l'oportunitat d'ampliar les seves activitats i, per 
tant, el seu nivell de vida, al mateix temps que podien accedir més fàcilment a tots els serveis oferts al poble del costat. Només 
dues famílies viuen ara en el poblet de Kastro: una parella d'ancians, amb la dona discapacitada, i en un jove de 18 anys amb la 
seva mare i els seus germans. 
Tot i que en Jan ho volia, no va tenir l'oportunitat de traslladar-se a la vall i continuar estudiant, doncs va haver de quedar-se i fer-
se càrrec del bestiar. El seu pare havia mort i la seva mare no tenia els mitjans econòmics necessaris perquè el jove pogués 
estudiar. En Jan sostenia a la seva família amb dificultat, i somiava amb una vida millor. A més d'un petit terreny que pertanyia a la 
seva família, en Jan havia llogat a un preu molt baix, amb un contracte plurianual, el terreny restant de l'altiplà, que pertanyia a en 
Gregory, el fill de la parella anciana i que s'havia traslladat a la vall feia anys. 
Darrerament, en Jan havia començat a criar bestiar de forma ecològica gràcies a un préstec bancari, i les seves perspectives de 
negoci semblaven bones. 
Malauradament, el canvi climàtic és terrible en aquesta regió. Una sequera perllongada ha castigat la vall durant dos anys 
consecutius. La zona de pasturatge està deserta i els grangers de la vall estan econòmicament destruïts per la falta d'aigua, les 
malalties que afecten al bestiar i el ràpid descens de la producció. Els plans i il·lusions de les famílies s'han esvaït. 
Aquesta és la posició d'en Gregory. L'única sortida per salvar el que pugui és tornar amb els seus pares a les muntanyes -que no es 
veuen afectades per la sequera-, amb el poc bestiar que li queda. Això també li permetria ajudar a la seva mare malalta. Però, per 
fer-ho, ha de trencar el contracte d'arrendament de les terres que va fer amb en Jan, el qual no està obligat a acceptar-ho. 
Un matí, en Gregory, visiblement desesperat, es reuneix amb en Jan i li demana que trenquin el contracte. En Jan s'enfronta a un 
gran dilema: ha d'acceptar l'anul·lació del contracte, i acabar amb la seva granja ecològica que acaba de començar, per retornar-li 
la terra a en Gregory? 

Per saber-ne més: 
Effects of Climate Change on food, fibre and forest products (http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-
chapter5.pdf ) de IPCC, 2007 
Livestock and climate change (http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/cc.pdf ) de IFAD 
Climate change and agriculture: impacts, adaptation and mitigation (http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/? cote=COM/TAD/CA/ENV/EPOC%282009%2913/FINAL&doclanguage=en) 

M
IG

RA
CI

Ó
 M

ED
IA

M
BI

EN
TA

L

250

Es
cr

it

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



Enfocament pedagògic 
Tenint en compte els conflictes ètics sense una solució fàcil, l'anàlisi dels valors requereix l'ús del pensament crític, habilitats 
interpretatives i valoració de tots els elements del dilema, a més de la capacitat d'investigar i valorar les conseqüències de cada 
solució. Totes aquestes habilitats són molt importants per fomentar la ciutadania. 
Així mateix, el reconeixement i la valoració de les dades, la comprensió i la formulació d'arguments fonamentats i l'aplicació del 
criteri i del pensament crític són eines importants per a la participació activa a la societat. 

M
IG

RA
CI

Ó
 M

ED
IA

M
BI

EN
TA

L

251

Es
cr

it

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



Parlem obertament de la "migració" 

14+ 
Tema: Drets humans, drets mediambientals i migració mediambiental Edat: +14 
Durada: 45 minuts 
Temes curriculars: educació en drets humans 
Activitat de: BGRF 

Introducció al contingut 
El 2013, el nombre de migrants internacionals havia pujat de forma significativa, arribant als 232 milions de persones a tot el món. 
El segle XXI, doncs, es coneix com l'"era de la migració". Aquestes estadístiques estan relacionades amb l'augment de la població 
mundial, que en el 2015 és de 7.324.782.000 persones. 
La tendència global des de la dècada de 1960 està vinculada a la migració des de les regions menys desenvolupades a les més 
desenvolupades. Ara és el moment de tornar a considerar el conjunt del procés i implicar-nos en la comprensió mútua. És temps 
de pensar globalment sobre les persones a tot el món. 

Text de: BGRF 

Per saber més d'aquest tema: 
Anar a Unitat 10  
Anar a Unitat 11  

Resum de l'activitat 
El procés migratori és el resultat de nombrosos motius, molts d'ells impredictibles. El canvi climàtic i les alteracions 
mediambientals empenyen a moltes persones a canviar les seves llars i començar de nou des del principi. Això és dur de veure, 
però és més dur d'experimentar. Pensa-hi. Mira quina és la informació que tens sobre el tema i ordena-la de forma positiva per 
entendre millor el que està passant. 

Material per descarregar 
4 written stories.docx  

Pas a pas 

Pas 1.  
El docent reparteix els fulls en blanc i explica l'activitat als alumnes. Els demana que escriguin les seves definicions sobre: 
migració; migració mediambiental i el dret del medi ambient. Si els alumnes creuen que ho poden acompanyar d'un dibuix 
vinculat al tema també poden fer-ho. 

Pas 2.  
Després s'inicia un debat entre tots els grups que s'han format. Més endavant el professor mostra els fulls escrits pels alumnes i 
assenyala les similituds generals i també les diferències de cada definició. 

Pas 3.  
El docent resumeix la informació i indicia que els temes definits tenen diferents manifestacions en la vida. 

Pas 4.  
Després de les presentacions dels grups, el professor reparteix a cada grup quatre històries impreses. Després els demana que les 
llegeixin i debatin els diferents punts de vista. Cada grup haurà d'inventar la seva pròpia versió del final de la història. 
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Qüestions que han de sorgir al debat: 
-Podeu descriure com veieu la migració? Quins són els factors, motius, intencions? 
-Podeu descriure com veieu la migració mediambiental? Quins són els factors, motius, intencions? 
-Podeu descriure com les persones es veuen afectades per un desastre? 
-Quins tipus de desastres podeu esmentar? (Per exemple: incendi, inundació, erupció volcànica, tsunami, calamarsa, tornados, 
epidèmies...). odeu diferenciar entre el desastre natural i el provocat? 
-Creieu que els desastres naturals també poden estar provocats per les persones? Poseu exemples. 
-El dret del medi ambient és un dret important per a vosaltres? Per què? 
-Com podem ajudar a les persones que són migrants mediambientals? Què necessiten? 
-Quines són les nostres responsabilitats com a ciutadans? 
Resultats esperats: Destacar i conèixer els principals problemes vinculats a la migració, a la migració mediambiental i als drets del 
medi ambient. 
Sensibilitzar als participants. 
Per saber-ne més: http://www.righttoenvironment.org (http://www.righttoenvironment.org/) 

Enfocament pedagògic 
Els alumnes guanyaran habilitats per reconèixer els drets del medi ambient i els problemes relacionats amb la migració 
mediambiental. L'exercici els donarà consells pràctics i informació perquè, de forma col·lectiva, obtinguin conclusions sobre com i 
on poden trobar ajuda. Els joves aprendran els seus drets i deures principals. L'objectiu del debat és generar solidaritat i assenyalar 
la necessitat de protegir el medi ambient. 
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"Migració" – fets i històries 

14+ 
Tipus d'activitat: taller Tema: migració 
Edat: +14 
Durada: 90 min. 
Temes curriculars: geografia, anglès, història 
Activitat de: ARTEMISSZIÓ 

Introducció al contingut 
La migració és un procés natural, i les persones sempre han migrat. Però aquesta no és la raó per la qual la migració s'ha convertit 
en un tema candent de l'Europa actual. A les notícies podem veure immigrants morir ofegats al mar mentre Europa s'erigeix com 
a fortalesa per evitar l'entrada d'aquests fluxos migratoris. Tant a la premsa com entre la població escoltem molts estereotips i 
prejudicis sobre els immigrants i els refugiats. Què ens mostren els fets? Quins són els motius darrere de la migració al món 
actual? I quina és la situació d'Europa en aquest escenari global? 

Text de: ARTEMISSZIÓ Foundation  

Per saber més sobre aquest tema: Anar a Unitat 10  

Resum de l'activitat 
Aquest exercici interactiu presenta la migració al món: el qüestionari ens ensenya les definicions bàsiques i els fets, mentre que les 
històries personals ens mostren els motius darrere de la migració i ens ajuda a entendre que sempre hi ha una persona darrere de 
les estadístiques. Finalment, l'exercici d'elaboració d'una "línia d'opinió" deixa espai per al debat i els arguments. 

Material per descarregar 
Migration_facts_and_trend_answer_Quiz.docx  
Migration_facts_and_trend_migrant_proflle2.docx  
Migration_facts_and_trend_quiz.doc  
Migration_facts_and_trend_spectru_line.doc  
Migration_facts_and_trends_migrant_proflle1.docx  
Migration_facts_and_trends_migrant_proflle3.docx  

Pas a pas 

Pas 1.  
Qüestionari sobre la migració (30') 
L'objectiu és ensenyar les definicions bàsiques i els fets sobre la migració internacional i esclarir certs mites sobre aquesta qüestió. 
Reparteix el qüestionari, que els alumnes hauran de respondre per parelles. Durant el debat, assegura't d'esclarir les definicions 
(Qui és un migrant? Qui un refugiat? Què és la Convenció de Ginebra? Què és la migració mediambiental?, etc.) 
Nota: les preguntes hauran d'adaptar-se a la situació específica de cada país. Veure  annex (qüestionari). 

Pas 2.  
Històries personals dels immigrants (40') 
En grups reduïts, els alumnes llegiran la història d'una persona immigrant. Elaboreu un collage/mural amb el seu trajecte. 
Concentreu-vos en el procés de migració tenint en compte els següents punts: a casa - abandó del país - arribada - present. 
Quines emocions té la persona a cada fase? Per què va abandonar el país? 
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Amb qui es va trobar durant el seu trajecte? Quins recursos tenia? 
Amb quines dificultats es va topar? Què us agradaria preguntar-li? 
Els grups presenten els seus murals i després s'obre el debat. 
Per a les històries, veure l'annex. Una altra opció es visionar un breu documental sobre la història d'una persona migrant (vídeos 
IOM). Si existeix la possibilitat, també pots convidar a alguns immigrants perquè xerrin amb els alumnes. 

Pas 3.  
u una "línia d'opinió" sobre la migració, on el docent ofereix diverses afirmacions sobre aquesta qüestió per debatre-les. (Veure 
annex.) 
http://www.unhcr.org/551128679.html (http://www.unhcr.org/551128679.html) 
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=index&cPath=34 (http://publications.iom.int/bookstore/index.php?
main_page=index&cPath=34) 
http://ejfoundation.org    (http://ejfoundation.org/) 

Enfocament pedagògic 
Aquest exercici ens ensenya els fets i les definicions d'una forma amena, i també ofereix històries personals que mostren els 
diferents motius que empenyen a la migració. També tracta el tema de la migració mediambiental. 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Tens gana? 

11+ 
Tipus d'activitat: Matemàtiques 
Tema: Migració mediambiental, devastació de fonts naturals, malbaratament del menjar. 
Edat: +11 
Durada: 3 hores 
Temes curriculars: Geografia, biologia, matemàtiques, física, societat civil. 
Activitat de: SCCD 

Introducció al contingut 
L'Organització per al Menjar i l'Agricultura de l'ONU calcula que almenys 1.000 milions de persones pateixen desnutrició crònica i 
que els nens són les víctimes més visibles. A més, s'espera que el canvi climàtic disminueixi les collites i faci pujar els seus preus 
(no només al món en desenvolupament), generant un altre augment de la desnutrició. Sí, també a les regions d'Europa on es 
conrea el blat. Sense un esforç considerable per a la vida sostenible el risc de gana creixerà el 20% globalment fins al 2050. La 
prevenció és més barata que els remeis. Poques persones s'adonen de com un país europeu com Eslovàquia, per exemple, depèn 
de la importació de necessitats bàsiques. El 55% del seu menjar és importat (molt més que altres país europeu), i té una capacitat 
d'emmagatzematge per a emergències de només 30 dies, i passa el mateix amb l'energia. 

Text de: Silvia Szabóová, SCCD  

Per saber més sobre aquest tema: Anar a la Unitat 3  

Resum de l'activitat 
A Eslovàquia els recursos aqüífers solen estar contaminats, i els nets són desitjats pels inversors estrangers. I de la mateixa forma, 
el país ven terres, recursos explotables, boscos... Al mateix temps, els camps i zones de pastura es deixen sense cura, on amb prou 
feines es conrea la terra ni es caça, així que ens tornem més dependents i vulnerables. Almenys el 40% del menjar comprat va a les 
escombraries. 
En molts països, com cuinen amb fusta, arrasen els boscos, també contaminen els rius i per la manca de recursos bàsics es veuen 
obligats a traslladar-se a un altre lloc o pateixen gana. Com a resultat de la devastació mediambiental dels recursos naturals, tant a 
nivell local com global, les persones poden convertir- se en migrants mediambientals. 
Objectiu: els alumnes veuran la quantitat de menjar i aigua que necessitem per viure, d'on ve, com hi accedim i com l'hem de 
garantir i protegir. Hauran d'arribar a la conclusió sobre la importància de no devastar cap sector clau (aigua potable, menjar, 
energia) i de la importància de protegir i garantir els nostres recursos. 

Pas a pas 

Pas 1.  
Els alumnes formen grups de 4 i cada grup calcula la quantitat de menjar que, aproximadament, pot menjar una persona a l'any 
(quilos de verdures, fruita, carn, pa, cereals, aigua...) 

Pas 2.  
Els grups comparen els seus càlculs amb les estadístiques oficials a 
http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm (http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm) 
A cada país trobem webs amb les estadístiques. Els grups calculen el preu aproximat del consum anual de cada element. Els preus 
poden obtenir-los de les tendes locals. 

Pas 3.  
Cada grup selecciona una localitat o barri que coneguin. Utilitzant la quantitat de població, el grup calcula quants diners gasten 
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els seus habitants en la compra de menjar (és a dir, quants diners obté la localitat gràcies al menjar). Escriuen les seves opinions 
sobre el tipus de recursos que té la localitat per assegurar-ne els propis (aliments, energia, material de construcció, aigua...) 

Pas 4.  
Després d'una pausa els grups presenten les seves estimacions. 

Pas 5.  
Després d'això s'obre un debat sobre els següents temes: 
-D'on importem diversos tipus d'aliments, energia o fusta? 
-Quins són els riscos i les vulnerabilitats d'aquesta dependència? 
-Què podríem fer en cas d'una crisi, quan les importacions baixen? 
-Quins són els recursos propis? Com podem reforçar i mantenir l'autosuficiència en necessitats bàsiques de les nostres regions 
utilitzant els recursos naturals? 
-Per què és necessari protegir els recursos? 

Pas 6.  
En aquesta part, amb l'ajuda del càlcul de la petjada de l'aigua (http://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-
footprint/water- footprint-crop-and-animal-products/) els alumnes calculen la despesa diària d'aigua necessària per produir el 
menjar que ingereixen. Continuen amb la presentació dels resultats i un debat amb les següents qüestions: 
-Per què la producció d'aliments necessita tanta aigua? 
-Quines són les maneres de reduir el consum, i quina importància té protegir i estalvia l'aigua i les seves fonts? 
El debat està dirigit pel professor, i els alumnes expressen les seves opinions davant de la classe. 

Enfocament pedagògic 
El que és interessant d'aquesta activitat: 
Els alumnes entendran la importància de protegir les zones clau (aigua potable, aliments, energia). 
Hauran de comparar les pròpies fonts dels recursos naturals per viure i els recursos que han de ser importats. 
Hauran de poder respondre a aquesta qüestió: Per què és necessari protegir els recursos i com ho podem fer? 
Utilitzant eines adients (calculadores online) no només milloraran les seves habilitats, sinó que començaran a sensibilitzar-se 
sobre l'ús de l'aigua, fusta i altres recursos a la vida quotidiana. 
Aquesta activitat recolza el pensament crític sobre la vida en països on les persones tenen diferents condicions de vida. 
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Mapes de l'ànima 

11+ 
Tipus d'activitat: Ciència, cartografia Tema: Migració, drets humans 
Edat: +11 Durada: 14h 
Temes curriculars: Ciència, geografia, art 
Activitat de: CIES Onlus 

Introducció al contingut 
El medi ambient i el clima, conjuntament amb les relacions econòmiques, polítiques i socials, són elements crucials i 
interdependents per construir el sentit de lloc d'una comunitat. Defineixen els seus recursos, valors i fronteres - com s'explica a la 
Unitat 10.3  , separant allò conegut d'allò desconegut, allò perillós d'allò segur. Aquest tipus de lloc és una part important del 
sentit de pertinença de cada ésser humà, fins i tot d'aquells que viuen en grans ciutats. Aquest lloc no és necessàriament un de 
sol. 

Text de: Chiara Lainati; Instituto Oikos  

Per saber més sobre aquest tema: Anar a Unitat 9  Anar a Unitat 10  

Resum de l'activitat 
Quina ciutat em pertany? A quina ciutat pertanyo? 
Els alumnes identificaran els llocs més importants per a ells a la ciutat on viuen ara i també de les ciutats que han visitat en el 
passat. Després crearan alguns mapes que incloguin els seus records. Aquests mapes s'anomenen "mapes de l'ànima" perquè 
estan connectats amb la història personal i la construcció de la pròpia identitat. 
 

photo by CIES Onlus - pupils creating their storyboard. Rome, Istituto Mazzini, Italy 

Pas a pas 
Materials: 

Mapa de la ciutat Cartolines  Colors 
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Pas 1:  
L'activitat comença amb determinar la noció de "mapa" a través de la pluja d'idees. Què és un mapa? ¿Un mapa ha de contenir 
només llocs o també persones i les seves històries? Temps: 2h. 

Pas 2:  
Cada alumne ha de triar 6 llocs de la ciutat on viu que siguin significatius i importants per a la seva història i la seva memòria. Una 
vegada triats, han de localitzar-los al mapa de la ciutat i després dibuixar-los. Els dibuixos poden ser realistes (per exemple, si algú 
vol descriure els records d'una font, dibuixa la font), metafòrics (per exemple, l'aigua caient) o, simplement, símbols  abstractes i 
paraules. 

Créditos: CIES Onlus 

Tots els dibuixos s'inseriran en el mateix mapa i cadascú explicarà a la resta de la classe la seva història i per què és tan important. 
D'aquesta manera sorgirà una nova geografia compartida de la ciutat. Els mapes poden fer-se col·locant els dibuixos en un mapa 
geogràfic real o, de forma opcional, utilitzant l'eina proporcionada per la National Geographic Educational anomenada NatGeo 
Mapmaker Interactive (http://mapmaker.education.nationalgeographic.com/), que facilita crear mapes customitzats a internet per 
identificar coordenades (latitud, longitud) i treballar amb diferents tipus de mapa (satèl·lit, llistes de carrers, terreny, oceà). En 
aquest cas, però, cal utilitzar els símbols que ja inclou l'eina. Temps: 4h. 

Pas 3:  
Els alumnes hauran de pensar en una altra ciutat que han visitat -o on hi han viscut- i crear un mapa d'aquesta basat en alguns 
llocs importants. En aquest cas, el mapa es basarà únicament en els records i en l'experiència real. La creació del mapa comença 
pels llocs identificats prèviament pels alumnes. Després, s'elaboren alguns símbols gràfics seguint les mateixes recomanacions 
que abans. Una vegada acabats els dibuixos, es col·loquen en un mural i se'n destaquen els elements geogràfics comuns que els 
poden unir (carrers, rius, ponts, mar, trams de terra). Quan sigui possible haurà de fer-se tenint en compte els paràmetres 
geogràfics reals. Temps: 4h 

Crèdits: CIES Onlus 
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Pas 4:  
Els alumnes es dividiran en diversos grups i se'ls demanarà que uneixin els mapes i li donin un nom a les ciutats o països generats 
per la memòria de cada participant. Finalment, les noves ciutats es presentaran i es compartiran amb la resta de la classe. Temps: 
2h. 

Pas 5:  
Partint de l'elaboració dels mapes, s'obrirà un debat basat en les següents qüestions: Com us heu sentit recordant tots aquests 
llocs i persones diferents? Penseu que és complicat deixar una ciutat per mudar-se a una altra? Creieu que hi ha persones que es 
veuen obligades a deixar les seves llars? 
Quines en poden ser les causes? Creieu que els desastres mediambientals poden forçar a què la gent es desplaci? Temps: 2h. 
L'activitat s'inspira en el llibre: "La mia casa è dove sono" (Casa meva és on estic), de l'escriptor italià-somalí Igiaba Shego, Rizzoli, 
2010. 

Enfocament pedagògic 
En el marc de la pedagogia intercultural, la reflexió dels llocs comuns, que són significatius de moltes maneres, reforça la reflexió 
sobre la diversitat amb la qual tractem cada dia i que coexisteix en un mateix lloc i entorn. Al mateix temps, les "ciutats en la 
nostra memòria" poden ser importants per raons semblants, amb històries  similars. 
Aquesta activitat també és una oportunitat per reflexionar sobre la identitat i sobre molts elements que la construeixen, i allunyar-
nos de la noció d'identitat monolítica. Cadascú de nosaltres és generador d'històries que contribueixen a crear una identitat 
complexa i  múltiple. 
L'exercici també anima a explorar el món, mitjançant la localització, la representació, l'ús dels sistemes de referència i el dibuix de 
mapes. 
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Viatge imaginari 

11+ 
Tipus d'activitat: viatge imaginari, escriptura Tema: Migració mediambiental 
Edat: +11 
Durada: 60 minuts 
Temes curriculars: ètica, política 

Introducció al contingut 
No sabem el nombre exacte de refugiats mediambientals. Ni tan sols hi ha una defnició clara, ni una clarifcació legal o un registre 
estadístic comú de cap tipus. El més probable és que hi hagi diversos motius perquè els refugiats mediambientals decideixin 
abandonar les seves llars. Sovint aquestes raons no encaixen tampoc en cap categoria. No hi ha, per exemple, una línia divisòria 
clara entre les raons mediambientals i les econòmiques. No obstant això, per aconseguir l'asil en la majoria de països del món, no 
n'hi ha prou amb argumentar les dues raons. La Convenció de Ginebra no reconeix la fgura de "refugiat mediambiental" i, per 
tant, no estan protegits per les lleis internacionals. A més, la Convenció de Ginebra es refereix únicament als moviments 
transfronterers, però la majoria de refugiats climàtics són migrants interns, que es desplacen a altres regions d'un mateix país. 

Text de: arche noVa e.V. 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 10  

Resum de l'activitat 
Els alumnes hauran de posar-se en el lloc d'un refugiat que és a punt de marxar. Hauran de pensar sobre què farien si haguessin 
de fugir. 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 

Pas 1.  
El professor fa còpies del text per a cada alumne. En el cas que a classe hi hagi refugiats, hauran de fer un altre exercici. 

Pas 2.  
En primer lloc, els alumnes hauran de llegir el text. Després tindran 30 minuts per pensar les preguntes i escriure les respostes. 

Pas 3.  
Després, presenten i expliquen les seves respostes i decisions. Conjuntament decideixen si les seves peticions d'asil serien 
acceptades o no. 

Pas 4.  
El professor avalua la sessió: 
-Heu aconseguit posar-vos en el lloc d'un refugiat? 
-Què heu sentit durant l'exercici? 
-Considereu que les vostres estratègies per preparar el viatge han estat realistes? 
-Quina informació teniu sobre les condicions d'entrada i sobre el procediment per garantir el dret d'asil als diferents països? 
-Quina informació teniu sobre les condicions dels refugiats als diferents països? 
-Quines són les fonts de la vostra informació? 
Si existeix la possibilitat d'incloure informes dels refugiats en l'avaluació, la situació imaginària pot passar a ser real. 

Pas 5.  
El professor resumeix: Una fugida no és un acte voluntari. No obstant això, el refugiat pren la seva decisió i ha d'actuar 
estratègicament. Totes les decisions impliquen conseqüències positives, però també certs riscos. Cada fugida pot considerar-se 
una situació on la vida corre perill i, per tant, no es pot reconèixer o mesurar mitjançant un criteri burocràtic que intenta defnir el 
refugiat "real" del no real. El 2013, el 50% dels refugiats mundials eren menors de 18 anys. 

Text per als alumnes de +14 
Imagina't que el teu país viu les conseqüències del canvi climàtic des de fa molts anys. Fa pocs dies, una altra inundació ha 
castigat al teu país. Saps que la situació no millorarà en els propers anys, tot el contrari: serà pitjor. Si no abandones el país i trobes 
un altre lloc per viure, seràs una víctima més de les inundacions previstes per les properes 12 hores. 
Un amic teu organitza la fugida. No coneixes els detalls, només que has d'estar al pàrquing del pont del nord a les 22:15. En el 
temps que et queda has d'arreglar-ho tot abans de marxar. El teu telèfon ja no funciona degut a l'última inundació i hi ha risc que 
la teva casa s'esfondri molt ràpid. 
Què intentaries endur-te? (Al cotxe que utilitzareu només tens espai per a una motxilla petita.) 
Un familiar pot fer una trucada per tu: què ha de fer per tu? 
Abans de la teva fugida has de decidir-te per un país no europeu (excepte Estats Units, Canadà i Austràlia) i has de donar bons 
arguments per ser acceptat en aquest país. Escriu el país i els arguments perquè t'acceptin. El teu millor amic et dóna 3000 euros 
en metàl·lic. Per què utilitzaràs els diners? 
-Per pagar una multa que tenies pendent i així evitar-te problemes legals quan abandonis  el país. 
-Per al grup que organitza la fugida i així el viatge serà més segur. 
-Per comprar coses. 
-Per aconseguir un segon passaport fals. 
Saps que has de donar una explicació sobre els motius de la teva fugida quan entris a un altre país i deixar clar que ets un refugiat 
que busca asil. Pensa en un alguna cosa breu que reflecteixi amb claredat la teva situació i escriu-la. 

Text per a alumnes entre 11-13 anys: 
Imagina't que el teu país viu les conseqüències del canvi climàtic des de fa molts anys. Fa pocs dies, una altra inundació ha 
castigat al teu país. Saps que la situació no millorarà en els propers anys, tot el contrari: serà pitjor. Si no abandones el país i trobes 
un altre lloc per viure, seràs una víctima més de les inundacions previstes per les properes 12 hores. 
Un amic teu organitza la fugida. No coneixes els detalls, només que has d'estar al pàrquing del pont del nord a les 22:15. En el 
temps que et queda has d'arreglar-ho tot abans de marxar. El teu telèfon ja no funciona degut a l'última inundació i hi ha risc que 
la teva casa s'esfondri molt ràpid. 
Ara reflexiona sobre les següents preguntes i respon-les: 
-Què intentaries endur-te? (Al cotxe que utilitzareu només tens espai per a una motxilla petita.) 
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-Què faries abans de la teva sortida? 
-T'acomiadaries d'algú o d'alguna cosa? 
-Compraries alguna cosa amb els diners que et queden? Potser alguna cosa per al viatge o per l'arribada al nou país. 
-Intentaries vendre la resta de les teves coses o amagar-les per si tornes alguna vegada? 
-Un conegut pot fer una trucada per tu. Què ha de fer? 
No coneixes la destinació de la fugida. No obstant això, has de pensar en motius i bons arguments per ser acceptat al nou país i 
aconseguir l'asil. Escriu els teus arguments. 
Font: http://baustein.dgb-bwt.de/C8/StellDirVor.html (http://baustein.dgb- bwt.de/C8/StellDirVor.html) 

Enfocament pedagògic 
D'una banda, l'activitat ajuda als alumnes a posar-se al lloc d'un refugiat d'una manera emocional. Canvien la perspectiva i 
s'impliquen. D'altra banda, han de conèixer les circumstàncies en les quals es desenvolupa la fugida i aprenen més sobre els 
procediments per demanar l'asil. Podran analitzar les conseqüències de les decisions polítiques. 
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Còmics per a la inclusió 

9+ 
Tipus d'activitat: Creativitat, producció artística Tema: Igualtat i valors 
Edat: 9+ Durada: 8h 
Temis curriculars: literatura, art 
Activitat de: CIES Onlus 

Introducció al contingut 
Quan en una societat prevalen els estereotips i els prejudicis contra els immigrants, poden sorgir fàcilment accions 
discriminatòries, ja siguin individuals o bé sistèmiques, flns a convertir-se en un fet habitual amb serioses conseqüències, entre 
aquestes els processos d'aïllament, segregació i marginació que fan impossible o molt difícil la integració d'aquest grup a la 
societat. La discriminació afecta la dignitat de les persones i els seus drets humans bàsics amb conseqüències tant per a les 
víctimes com per a les seves famílies, no només econòmiques i socials, sinó també psicològiques. Alimenta un cercle viciós 
d'exclusió del que les víctimes els costa molt sortir. 

Text de: Manca Šetinc Vernik, HUMANITAS  

Per saber-ne més: 
Anar a la Unitat 12  Anar a la Unitat 11  

Resum de l'activitat 
A partir de la lectura d'un conte de "Les mil i una nits" els alumnes utilitzaran la seva imaginació per elaborar un còmic amb 
diferents flnals possibles d'aquest conte. En concret se'ls demanarà que trobin un flnal alternatiu que representi una relació 
inclusiva i respectuosa entre tots els protagonistes. 

Pas a pas 
Materials: 

Plantilla impresa del guió 
Cartolines 
Colors 

Pas 1.  
El professor llegeix amb un estil dramàtic el conte "L'Abdul-láh de la Terra i l'Abdul-láh del Mar" de "Les mil i una nits". Després de la 
lectura, començarà el debat per garantir que el text l'ha entès tota la classe i veurem tots els personatges. Donarem una atenció 
particular al flnal: és possible imaginar un flnal diferent? Pot continuar l'amistat entre els dos personatges més enllà de les 
aparences? Com podrien actuar ambdós personatges per canviar la mentalitat d'els qui no accepten les seves diferències? I, 
flnalment, els alumnes hauran d'imaginar un o més flnals alternatius del conte. Temps: 1 hora. 

Pas 2.  
Amb l'ajuda d'una senzilla plantilla de guió, la història es dividirà en diverses parts. 

PLANTILLA DE GUIÓN

IMAGEN IMAGEN IMAGEN

TEXTO TEXTO TEXTO
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Per a cadascun dels moments escollits els alumnes dibuixaran una vinyeta i un possible diàleg entre els personatges. Poden 
treballar individualment o en grups reduïts. Temps: 3h. 

Pas 3.  
A partir del guió els alumnes crearan un còmic. 

Crèdits:  www.pixabay.com  (http://www.pixabay.com) 
Poden representar només uns quants episodis de la història o el conte sencer. També poden crear un còmic només amb el flnal 
alternatiu. Temps: 3 hores. 

Pas 4.  
Cada còmic es presentarà al conjunt de la classe. Temps: 1 hora. 

Enfocament pedagògic 
L'activitat ajuda a desenvolupar la creativitat dels alumnes des d'una perspectiva artística (l'elaboració d'un còmic) i literària (la 
imaginació d'un flnal alternatiu). També se'ls estimula el pensament crític. L'activitat tracta el tema de la inclusió utilitzant una eina 
(el còmic) propera al món dels alumnes. 
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¡El nostre missatge! (Mural sobre la "migració" 
mediambiental) 

14+ 
Tipus d'activitat: Exercici 
Temes: Migració mediambiental, defensa, capacitat de formular missatges clau. 
Edat: 14+ 
Durada: 80 minuts 
Temes curriculars : Geografia, història, educació en drets humans, educació mediambiental. 
Activitat de: BGRF 

Introducció al contingut: 
El tema de la migració mediambiental és fonamental a tot arreu. Les societats accepten les diferents polítiques i la flexibilitat de 
desenvolupament per enfrontar-se a aquest problema. 
Per a una bona inclusió dels immigrants no n'hi ha prou amb els drets econòmics, socials i culturals. També han de poder accedir 
als drets socials i polítics, com l'accés a la ciutadania. Només llavors podrem parlar d'una societat realment inclusiva, amb igualtat 
d'oportunitats en tots els àmbits de la vida. 
Tots participem d'aquest procés. Què en penses? 

Text de: HUMANITAS, BGRF 

Per saber-ne més: Anar a la Unitat 12.2 Anar a la Unitat 12.3  

Resum de l'activitat 
Els alumnes podran aprendre a presentar els temes més bàsics de la migració mediambiental a través d'un exercici creatiu i 
positiu. També se'ls estimula a subratllar els missatges clau d'aquest context perquè puguin tractar l'aspecte teòric de de la 
participació pràctica i divertida. 

Pas a pas 

Pas 1.  
Els alumnes s'impliquen en un breu debat sobre els temes migratoris centrats en la migració mediambiental. 
Punts clau del debat: 
-Qui són els migrants mediambientals? 
-A quins desafiaments s'enfronten? 
-Qui és vulnerable i per què? 
-Heu viscut aquesta experiència? Què en penseu? 
-Quins són els elements positius de la migració en general i de la migració mediambiental en concret? 
-Qui pot ajudar als migrants mediambientals i de quina forma? 
-Estem preparats per ajudar i quin és el nostre missatge? 
-A qui hem de dirigir-nos per proposar solucions? També es poden formular altres preguntes rellevants. 

Pas 2.  
El grup sencer resumeix els aspectes debatuts i els anota breument en petits trossos de paper. Han d'anotar-se de forma neutral 
de manera que es vegi el plantejament del pensament però no la solució, estimació o qualificació. 
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Pas 3.  
Després els participants es divideixen la feina en grups reduïts. Cada grup escull un paper i accepta interpretar els obstacles 
actuals que afecten els drets dels migrants mediambientals des de la perspectiva d'un activista dels drets humans. 

Pas 4.  
Cada grup ha de un proposar una idea per a un mural que cridi l'atenció sobre la migració mediambiental. 
Durant tot l'exercici el professor convida a què els alumnes debatin activament els següents punts: 
-Quins són els problemes i les perspectives? 
-Quina és la visió de les possibles solucions? És una bona idea representar-les en un mural? 
-Qui pot ajudar? Institucions i missatges de defensa. 
D'aquesta forma presentaran el problema i les solucions d'una forma creativa. 
El debat en grups els ajuda a confeccionar el missatge propi o lema amb el punt central del mural. El missatge consisteix en els 
aspectes o paraules clau, ha de ser breu i impactant. Poden acompanyar aquest missatge amb dibuixos o vinyetes. 
Opcional: Poden triar imatges per fer un collage, amb fotografies seleccionades prèviament pel professor. 

Pas 5.  
Els alumnes comencen a treballar en el mural utilitzant cartolina, aquarel·les, llapis, pinzells, etcètera. 
Els murals poden exposar-se a l'escola 
Font:  http://learningtogive.org (http://learningtogive.org) 

Enfocament pedagògic 
L'exercici consisteix en diferents nivells de percepció del tema que els ajudi a considerar el problema de manera racional i 
emocional. 
Se'ls estimula a: 
Compartir el seu coneixement sobre el tema i també presentar el seu punt de vista personal. 
Participar en un debat actiu utilitzant l'argumentació. 
Aprendre el llenguatge de la neutralitat i millorar la seva visió positiva per influenciar a l'audiència. 
Aprendre més dels altres a través d'aquest problema. Augmentar les seves idees i el seu punt de vista creatiu. 

M
IG

RA
CI

Ó
 M

ED
IA

M
BI

EN
TA

L

267

Cr
ea

tiv
ita

t

SAME World Edu-kit

U
N

IT
AT

S



El joc dels vincles - canvi climàtic i refugiats mediambientals 

11+ 
Tipus d'activitat: taller 
Tema: canvi climàtic, refugiats mediambientals Edat: 11+ 
Durada: 1h. 30 min. 
Temes curriculars: Ciència, geografia, història 
Activitat de: CEVI 

Introducció al contingut 
Les causes i l'impacte del canvi climàtic tant en els ecosistemes com en les comunitats humanes i la migració mediambiental són 
dos fenòmens interconnectats. El canvi climàtic és l'escalfament global provocat per l'activitat humana, especialment per 
l'increment dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Aquest augment es deu, principalment, als models de producció i de 
consum del Nord Global, tot i que el canvi climàtic té severes conseqüències a tot el món sense una relació directa amb les zones 
on s'ha produït més quantitat d'emissions al llarg de les dècades. 
Per a les societats humanes, els impactes del canvi climàtic en general empitjoren les situacions ja de per sí crítiques (pobresa, 
manca d'aliments, pèssima gestió de la terra, migracions degudes a guerres, etc.), amb els pitjors efectes negatius en les 
poblacions més pobres i vulnerables del Sud Global. 
Així doncs, es preveu que aquest fenomen mediambiental afecti cada vegada més a la societat, augmentant la quantitat de 
persones obligades a traslladar- se per sobreviure. 

Text de: CEVI 

Per saber-ne més: 
Anar a Unitat 6  Anar a Unitat 7  Anar a Unitat 11  

Resum de l'activitat 
El joc pot tenir entre 15 i 30 jugadors, i cadascun rebrà un "carnet d'identitat" on es descriu un personatge, un fenomen o un 
element. D'un en un llegiran els respectius carnets. Si hi ha jugadors que pensen que els seus personatges estan vinculats, el 
professor els connectarà amb un fil o corda. Després tota la classe debatrà les qüestions que han sorgit i podran analitzar els 
temes començant pels resultats del joc. 

Material per descarregar 
School activity  

Pas a pas 

Pas 1.  
El joc requereix un mínim de 15 jugadors i un màxim de 30. Si el nombre de jugadors és superior, hauran de dividir-se en equips. 
Depenent de la quantitat de jugadors quedaran exclosos alguns carnets d'identitat. Cada jugador rep un únic carnet, els quals es 
divideixen en tres categories: ELEMENT, FENOMEN, PERSONATGE. (El docent haurà d'imprimir i retallar els carnets que facilitem). 

Pas 2.  
Cada participant disposa d'uns trenta minuts per llegir atentament el carnet i, si ho necessita, demanar-li al professor més 
informació o explicacions. També haurà de dibuixar en el carnet l'element/fenomen/personatge. Per a això 
haurà d'escollir detingudament una imatge, si és possible amb suggeriments i idees a través d'internet, amb l'objectiu de 
comunicar el contingut del seu carnet de la millor manera possible. 
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Pas 3.  
Després, els jugadors s'asseuran formant tres cercles concèntrics. Els que han rebut el carnet ELEMENT s'asseuran en el cercle 
interior, els del carnet PERSONATGE en el cercle exterior i els jugadors que tenen el carnet FENOMEN s'asseuran en el cercle del 
mig. 

Pas 4.  
Un dels jugadors amb el carnet ELEMENT comença el joc llegint en veu alta el text del seu carnet i mostrant el que ha dibuixat. Els 
jugadors que tenen carnets de FENOMEN o PERSONATGE aixequen les mans si creuen que estan vinculats amb aquest ELEMENT i 
llegeixen el nom de l'ELEMENT al que estan vinculats. El professor connecta als jugadors amb un fil de color (cada color correspon 
a un element). La primera fase del joc acaba quan tots els jugadors han llegit el seu carnet d'ELEMENT. 

Pas 5.  
Comença la segona fase. Un dels jugadors amb el carnet de FENOMEN comença el joc, llegint en veu alta el text del seu carnet i 
mostrant el dibuix que ha fet. Els jugadors amb carnets de FENOMEN o PERSONATGE poden aixecar la mà si creuen que els seus 
carnets estan vinculats al FENOMEN que acaben d'escoltar i n'apunten el nom als seus carnets. El professor connecta els jugadors 
amb un fil de color (cada color correspon a un element). La segona fase del joc acaba quan tots els jugadors han llegit el seu 
carnet de FENOMEN. 

Pas 6.  
Comença l'última part del joc, que segueix les mateixes regles però en aquesta ocasió amb els carnets de PERSONATGE i vinculant 
als jugadors amb un fil de color diferent als anteriors. 

Pas 7.  
Tots els alumnes estan físicament vinculats amb fils. Arribats a aquest punt, el professor haurà d'estimular el debat sobre aquests 
vincles, demanant- los, per exemple, que expliquin per què estan connectats a un element/fenomen/personatge. 

Pas 8.  
Al final de l'activitat, hauran d'agrupar els carnets en un mateix mural, connectant-los amb línies de colors i, d'aquesta manera, 
replicant els vincles experimentats físicament amb els fils. La producció en grup del mural pot utilitzar-se per reflexionar encara 
més sobre aquests temes i analitzar els últims punts. També pot servir com a eina de divulgació, per exemple mostrant- la a altres 
classes o a les famílies. 

EXEMPLES DE CARNETS D'IDENTITAT 
HOLA! SÓC JO... L'AIGUA! (Element) 
Cobreixo el 71% de la superfície terrestre, sóc vital per a totes les formes de vida del planeta. 
El 97% de mi és aigua salada. 
El 2% de mi queda gelada a les glaceres. Només l'1% de mi és potable i la podeu beure. 
Gràcies al cicle hidrològic em renovo constantment. 
Per desgràcia, els vostres patrons de desenvolupament m'amenacen. 
El meu subministrament és limitat i es distribueix de forma desigual. Algunes poblacions en tenen molta i d'altres 
(aproximadament mil milions de persones) amb prou feines hi poden accedir. 
Abuseu de mi i també em malgasteu, i la major part de mi està contaminada. 
El canvi climàtic empitjora encara més la situació. Sóc un dels principals agents dels desastres naturals: la meva presència pot 
provocar inundacions, mentre que la meva absència genera sequeres i contribueix a la desertificació. 
Heu d'aprendre a respectar-me, doncs ara ja sóc un dret humà!  

HOLA, SÓC LA DESERTIFICACIÓ (Fenomen) 
Sóc un tipus de degradació de la terra on una regió relativament seca esdevé cada vegada més una zona àrida que va perdent 
l'aigua, la vegetació i la fauna. 
Estic provocada per diversos factors, com el canvi climàtic i les activitats humanes: el bestiar, l'agricultura intensiva i l'excés de 
regadiu, la desforestació i impedeixo que el sòl sigui capaç de capturar i retenir l'aigua. 
Sóc un gran problema global per al medi ambient.  

HOLA, EM DIC LUCiA! (Personatge) 
Sóc una estudiant italiana. Visc a Gènova amb la meva família. El 4 de novembre del 2011 vam patir una forta inundació i, de 
sobte, els rius es van desbordar d'una forma impressionant. Ho vaig perdre tot. La meva habitació es va omplir de fang. Les 
inundacions van provocar sis morts, entre ells una dona amb les seves dues filles i un amic meu que només tenia 19 anys. Més de 
mil persones vam ser desplaçades i vam haver de deixar Gènova i els seus voltants. 
Pocs dies abans d'aquestes inundacions, estudiàvem la migració mediambiental. Vaig pensar que era un fenomen que no tenia 
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res a veure amb mi. Però em vaig equivocar! El canvi climàtic m'afecta com afecta a molts altres joves del món. Ho vaig perdre tot i 
vaig haver d'instal·lar-me a casa dels meus oncles a Milà. Aquesta terrible experiència m'ha fet veure que haig de canviar els meus 
hàbits i la meva manera de viure per poder garantir un planeta millor. Vaig deixar d'anar a l'institut amb moto i vaig agafar la bici. 
Sempre intento convèncer als meus amics perquè facin el mateix. 

Enfocament pedagògic 
El joc té dues funcions pedagògiques. Per començar, mitjançant el joc, els alumnes han de recopilar informació sobre el canvi 
climàtic, les seves causes i impactes al medi ambient i a les comunitats humanes. 
A un nivell més profund, aquest exercici es basa en el concepte del pensament sistèmic (http://en.wikipedia.org/wiki/
systems_thinking) que és el procés de comprendre com les coses poden veure's com a sistemes (com les societats i els 
ecosistemes) que s'influencien els uns als altres dins d'una entitat més completa o sistema més gran. Es basa en la creença que les 
parts que componen un sistema poden entendre's millor en el context de les relacions entre elles i amb altres sistemes i no d'una 
forma aïllada. Així, el joc permet que els alumnes identifiquin i visualitzin els vincles entre les accions humanes, el canvi climàtic i 
la migració mediambiental, encoratjant una perspectiva sistèmica al fenomen global. 
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En la pell dels altres 

9+ 
Tipus d'activitat: Creativitat Tema: Drets humans, igualtat Edat: +9 
Durada: 1 h + preparació 
Temes curriculars: Història, geografia, art. 
Activitat de: CEVI 

Introducció al contingut 
L'època actual pot considerar-se l'"era de les migracions" perquè la mobilitat humana és un dels fenòmens contemporanis més 
emblemàtics. El tema de la migració es vincula estretament amb el dels drets humans. D'una banda, les persones es veuen 
obligades a emigrar perquè al seu país els drets humans no es compleixen. Es fuig de la guerra, dels desastres naturals provocats 
per l'activitat humana, per la pèrdua de la seva manera de vida deguda a les injustícies mediambientals, etcètera. D'altra banda, 
els migrants solen estar en una situació vulnerable als països on es desplacen pels obstacles polítics i administratius i també pel 
creixent racisme, estereotips i prejudicis que impedeixen el ple compliment dels seus drets humans. Així doncs, és fonamental 
sensibilitzar a les noves generacions sobre aquestes fortes disparitats en l'aplicació dels drets humans i, d'aquesta forma, 
fomentar un sentit solidari més ampli. 

Text de: CEVI 

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 2  Anar a Unitat 11  Anar a Unitat 12  

Resum de l'activitat 
A cada alumne se li assigna un personatge de la llista. Amb això, haurà de realitzar una breu recerca (sol o amb l'ajuda del 
professor i/o pares) sobre aquest personatge i la situació social, econòmica i política que viu. A classe, els alumnes es col·locaran 
en una línia i cadascun d'ells farà un pas endavant cada vegada que respongui "sí" a les preguntes del professor sobre drets/
oportunitats/estils de vida. La "geografia" final del grup serà una representació física de la situació dels drets humans. L'activitat 
pot complementar-se amb la producció de murals, assajos, articles, breus obres de teatre i curtmetratges per divulgar. 
 

photo by HUMANITAS – workshop realized in Slovenia 
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Pas a pas 

Pas 1.  
Abans de l'activitat, el professor introdueix la qüestió de les desigualtats   en els drets humans i de la injustícia mediambiental 
(veure Unitat 2 i Unitat 11). 

Pas 2.  
El professor assigna un personatge de la llista proporcionada (veure  adjunt) a cada alumne (pot afegir més personatges tenint en 
compte els  exemples de la injustícia mediambiental i les migracions degudes a aquest fet,   com s'explica en la Unitat 2.2  i Unitat 
11.3). Els personatges suggerits cobreixen un ampli espectre de les possibles condicions davant dels drets humans, àrees 
geogràfiques diferents i exemples concrets de migració. 

Pas 3.  
Cada alumne realitza una breu recerca sobre el personatge i la situació social, econòmica i política en la qual viu, sol o amb el 
suport del professor i/o pares. També hauran de crear (amb paper, materials reciclats, teixits, etc.) un vestit per al seu personatge 
tenint en compte la informació recopilada. 

Pas 4.  
A classe, els alumnes es posen els seus vestits i es col·loquen en una línia. El professor diu algunes qüestions relacionades amb els 
drets/oportunitats/estils de vida. La llista proporcionada es pot ampliar o modificar depenent de l'edat dels alumnes i dels seus 
coneixements. 

Pas 5.  
Cada alumne fa un pas endavant cada vegada que respongui "sí" a les preguntes del docent. 

Pas 6.  
La "geografia" final del grup serà una representació física i visual de la situació dels drets humans i s'utilitzarà per alimentar el 
debat i la reflexió, animant als alumnes a què comparteixin la informació que han recopilat. El professor, si és possible, farà 
algunes fotografies d'aquesta "geografia" final per facilitar el debat. 

Pas 7.  
L'activitat pot complementar-se amb l'elaboració de murals, assajos, articles, breus peces de teatre i curtmetratges (p.e. breus 
entrevistes als "personatges") depenent de l'edat dels alumnes. Això pot ser útil per reforçar l'aprenentatge d'aquests temes i 
també pot servir com a eina divulgativa. 

Pas 8.  
La divulgació pot fer-se directament amb altres alumnes del mateix institut i/o amb les famílies. Per exemple, organitzant 
representacions de les obres de teatre, exposant els murals, fotos i vídeos, publicant articles al diari del centre, etcètera. La 
divulgació també pot fer-se a gran escala a través dels mitjans socials, per exemple publicant els curtmetratges a un canal de 
Youtube o compartint els materials a la pàgina del  Facebook. 

PERSONAJES 

Eres un refugiado somalí que vive en un campo de 
refugiados en Kenya.

Eres un indígena huaorani que vive en el parque nacional de 
Yasuni, Ecuador.

Eres un estudiante joven paquistaní de la región del Alto 
Sindh.

Eres tú mismo.

Eres tú mismo. Eres un ciudadano sirio que busca asilo en la Unión Europea.

Eres un multimillonario americano. Eres un terrateniente argentino.

Eres un pequeño granjero chino desplazado por la 
construcción de una presa en Mekong.

Eres el jefe de una multinacional.

Eres un refugiado de Darfur que vive legalmente en la 
Unión Europea.

Eres un estudiante francés de origen marroquí.

Eres un refugiado medioambiental procedente de Papua 
Nueva Guinea

Eres un campesino sin tierra de Brasil.
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El professor pot afegir més personatges. PREGUNTES 
Acostumes a marxar de vacances? 
Passes el teu temps lliure amb els teus  entreteniments? 
Pots invertir els teus estalvis? 
Tens assegurança de vida? 
Tens un smartphone? 
Tens un televisor? 
Tens un cotxe nou? 
Practiques algun esport? 
Al teu país natal, hi ha llibertat d'expressió? 
Al teu país natal, existeix la pena de mort? 
Necessites un visat per viatjar per la Unió Europea? 
Al país que vius ara, pots accedir a l'atenció sanitària pública? 
Al teu país natal, és habitual l'obesitat? 
Pots participar en les eleccions municipals de la ciutat on vius? Al teu país natal, estan garantides les eleccions lliures i 
democràtiques? 

Enfocament pedagògic 
A través d'un joc creatiu i entretingut, els alumnes poden tractar directament la qüestió dels drets humans i de la injustícia 
mediambiental, especialment vinculada a la migració. El joc pot mostrar conceptes com vulnerabilitat, injustícia mediambiental, 
drets humans, estatus legal/il·legal, etc., fent-los accessibles  als alumnes. 
L'activitat permet que reflexionin sobre el diferent nivell dels drets humans al món i promou la comparació entre el tipus de drets 
que posseeixen diferents persones, també ells mateixos. Això els porta a qüestionar les seves pròpies actituds vers els immigrants, 
els seus estereotips i prejudicis. 
El joc permet la incorporació d'afegits depenent de l'edat dels alumnes. Els més joves poden implicar-se en altres activitats 
creatives basades en l'exercici bàsic (elaborar una obra de teatre, expressar les seves reflexions mitjançant relats, vídeos, 
dibuixos...), mentre que els més grans poden produir assajos, articles, estudis, etcètera. 
Aquests productes addicionals de l'activitat poden utilitzar-se fàcilment per a la divulgació (a altres alumnes del mateix institut, 
familiars o a altres joves utilitzant les xarxes socials). D'aquesta manera, els alumnes milloraran les seves habilitats comunicatives, 
d'autonomia i de gestió d'una tasca, a més del pensament crític i creatiu, així com el seu sentit de ciutadania activa. 

Eres un inmigrante irregular del sur de Nigeria. Eres un profesor senegalés que vive legalmente en la Unión 
Europea trabajando en una siderúrgica.

Eres el propietario de una gran empresa en Alemania. Eres un estudiante afgano que trabaja en una mina en Turquía.

Eres una chica palestina que vive en la Franja de Gaza. Eres una niñera ucraniana que vive en la Unión Europea.
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Coneixes els teus carrers? 

11+ 
Tipus d'activitat: Taller/canvi d'actitud 
Tema: Ciutadania ecològica global, inclusió social Edat: +11 
Durada: 14/18 h 
Temes curriculars: literatura, història  
Activitat de: CIES Onlus 

Introducció al contingut 
En el context de la justícia mediambiental, el canvi climàtic i la migració, què vol dir ser un "ciutadà global"? La Fundació nord-
americana de la UNICEF defneix al ciutadà global com "algú que entén la interconnectivitat, respecta i valora la diversitat, té la 
capacitat de lluitar contra les injustícies i es compromet d'una forma signifcativa". Un ciutadà global, doncs, combina 
coneixement, valors i actituds, així com vàries competències. 
El concepte de "ciutadania ecològica" amplia aquesta idea del ciutadà global amb la responsabilitat per a l'acció protectora de la 
natura i de tots els éssers vius. (Veieu Unitat 4.3). 

Text de Judit Corbet, arche noVa e.V.  

Per saber més sobre aquest tema: 
Anar a Unitat 12  

Resum de l'activitat 
El taller dóna als alumnes l'oportunitat d'aprofundir en la noció de la ciutadania ecològica i global a través de la identifcació de 
llocs propers on estigui implementada aquest tipus de  ciutadania. 

Pas a pas 
Materials: 

Model d'investigació imprès Mapa del barri 

Pas 1:  
Pluja d'idees a l'aula sobre les nocions de ciutadania com un lloc físic, relacional, social i conceptual. Després analitzareu més en 
profunditat la noció de participació i de ciutadania global (el docent fa referència a les Unitats 12 i 14). Temps: 2h. 

Pas 2:  
Es comparteix un model d'investigació amb l'objectiu d'ajudar als alumnes en la seva exploració del barri on està situat l'institut i 
identifcar els elements locals vinculats a la participació ciutadana. En particular, es tindran en compte les següents àrees: 
compartir vehicle (car-sharing) i viatge (car- pooling); recursos d'energia renovables; recollida separada dels residus; grups de 
suport a l'agricultura de proximitat (Unitat 4.3); centres juvenils; albergs socials; associacions; zones verdes i parcs. 
Podeu utilitzar el següent model per completar aquesta cartografa. A més, els alumnes i/o professors poden decidir incloure 
material addicional en aquest mapatge. Temps: 1h 

QUÉ SI/NO DÓNDE CUÁNDO

Compartir vehículo (coche, bici, moto)

Recursos de energía renovables
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Els alumnes realitzen el mapatge a través de múltiples passejos pel barri, dividits en diversos grups. Després, cada grup, 
acompanyat pel seu professor, explora una secció diferent de la zona. Temps: 4-6 passejos de 2 hores cadascun. 

(crèdits:  www.pixabay.com) 

Pas 3:  
Els elements identifcats es col·loquen al mapa del barri, anotant els serveis que s'hi han trobat directament al mapa. 
El mapatge és una forma de conèixer millor el propi barri i entendre quins serveis s'han incorporat recentment, quins amb prou 
feines s'utilitzen i quins desconeixen la majoria o alguns dels alumnes. Temps: 1h. 

Pas 4:  
Reflexió fnal amb l'objectiu de respondre a les següents preguntes: Què puc fer per canviar els hàbits de la meva família i els 
meus? Com em puc convertir realment en un ciutadà global i ecològic? 

Enfocament pedagògic 
Quins són els aspectes pedagògics més interessants d'aquesta activitat? 
El taller implica de forma directa als alumnes en un procés que els porta a entendre la importància de ser un ciutadà actiu i 
implicar-se en una societat construïda des de la base. La ciutadania, en aquest sentit, és tant un dret com un deure. És necessari 
sensibilitzar i promoure la formació sobre participació ciutadana en els centres educatius. 
La ciutadania global està fonamentada en l'educació activa, on s'aprèn fent. Les activitats també volen estimular el pensament 
crític dels alumnes. 

Zonas de recogida separada de los residuos

Grupos de consumo y apoyo a la agricultura de proximidad

Centros juveniles

Albergues sociales

Asociaciones

Áreas verdes

Parques

Car-pooling (compartir trayecto en un mismo coche)
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PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +9 

Unitat 9. HUMANS, UNA ESPÈCIE EN MOVIMENT 
1. L'era de la migració. Les migracions des d'una perspectiva antropològica 

Pregunta 16. Qui és migrant? Marca les respostes correctes 
❑ La persona que es trasllada de forma permanent per viure a un altre país 
❑ La persona que es trasllada de forma temporal per viure a un altre país 
❑ La persona que visita altres països per interès en la cultura i la natura 

Pregunta 17. Quan van començar les persones a migrar? Marca la resposta correcta 
❑ El 2010 
❑ El 1970 
❑ El 1836 
❑ El 1494 
❑ El 2000 B.C 
❑ Fa, aproximadament, 6 milions d'anys 

Unitat 10. 45 MILIONS DE PERSONES EN MOVIMENT FORÇAT 
1. Migració mediambiental: definició jurídica 

Pregunta 18. El motiu principal del migrant mediambiental per abandonar la seva llar és el canvi climàtic que pateix la seva regió. 
Marca les conseqüències del canvi climàtic que forcen a les persones a deixar les seves llars: 

❑ La seva regió pateix una sequera des de fa molt temps i fa impossible el cultiu d'aliments 
❑ Les pluges molt intenses i les inundacions acaben amb la fertilitat del sòl i fan impossible el cultiu d'aliments. 
❑ L'àrea on viu està inundada i és impossible viure-hi. 
❑ L'onada de calor ha provocat un incendi que destrueix tot el poble i la vegetació dels voltants. 
❑ L'aigua desapareix de la seva regió. 

Unitat 11. SER VULNERABLE 
3. La migració mediambiental en grans deltes superpoblats 

Pregunta 19. El mapa mostra la migració de zones de conflicte l'any 2009. Respon a les següents preguntes basant-te en el mapa: 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Font: https://www.behance.net/gallery/Stages-of-Migration-Infographic/2100440 
❑ Des de quins països han emigrat més? 

❑ Estats Units 
❑ Canadà 
❑ Groenlàndia 
❑ Aràbia Saudita 

❑ Quins països han acceptat més immigrants? 
❑ Estats Units 
❑ Canadà 
❑ Groenlàndia 
❑ Aràbia Saudita 

❑ Quants immigrants per 1000 persones ha acceptat Itàlia? 
❑ 1 
❑ 3 
❑ 7 

¿Cuántos emigrantes por 1000 personas han salido de Polonia? 
❑ 1 
❑ 3 
❑ 6 

Unitat 12. CADASCÚ POT DEFENSAR ELS DRETS DELS ALTRES 
5. Com podem ser ciutadans globals i ecològics? 

Pregunta 20. Marca el concepte que explica la següent definició: “Algú que entén la interconnectivitat i respecta i valora la 
diversitat, té la capacitat de combatre la injustícia i es compromet en tot això d'una forma personalment significativa.” 

❑ Ciutadà 
❑ Ciutadà cultural 
❑ Ciutadà global 
❑ Ciutadà social 
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PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +11 

Unitat 9. HUMANS, UNA ESPÈCIE EN MOVIMENT 

Pregunta 16. 
Per què emigren les persones? Dóna tres exemples. 

Pregunta 17. 
Qui són els migrants mediambientals? 

Unitat 10. 45 MILIONS DE PERSONES EN MOVIMENT FORÇAT 

Pregunta 18. 
Explica el terme “asil” 

Unitat 11. SER VULNERABLE 

Pregunta 19. 
Per què algunes zones del planeta s'anomenen “punts clau” del canvi climàtic? 

Pregunta 20. 
Assenyala la resposta correcta. 

Quanta gent es veu afectada per l'escassetat d'aigua? 

❑ 1/10 (la desena part) de la població mundial 
❑ 1/2 (la meitat) de la població mundial 
❑ 1/4 (un quart) de la població mundial 

Unitat 12. CADASCÚ POT DEFENSAR ELS DRETS DELS ALTRES 

Pregunta 21. 
Què són els drets humans? Anomena alguns dels teus. 

Pregunta 22. 
Escriu algunes raons de per què totes les persones (incloses les immigrants) es mereixen la igualtat d'oportunitats. 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PREGUNTES D'AVALUACIÓ - ALUMNES +14 

Unitat 9. HUMANS, UNA ESPÈCIE EN MOVIMENT 

Pregunta 17. 
Per què el nostre temps es coneix com l'“era de la migració”? 

Pregunta 18. 
Sota quines condicions et convertiries en un migrant mediambiental? 

Unitat 10. 45 MILIONS DE PERSONES EN MOVIMENT FORÇAT 

Pregunta 19. 
Per què cada vegada són més importants les migracions mediambientals, també des d'un punt de vista jurídic? 

Pregunta 20. 
Emplena la taula. 
Posa exemples dels diferents tipus de moviments. 

Unitat 11. SER VULNERABLE 

Pregunta 21. 
Descriu els impactes de l'emigració rural a les zones urbanes. 

Pregunta 22. Acaba l'esquema. 
Troba les similituds i les diferències entre la migració mediambiental forçada i la voluntària. 

MIGRACIÓ MEDIAMBIENTAL FORÇADA MIGRACIÓ MEDIAMBIENTAL VOLUNTÀRIA 

Unitat 12. CADASCÚ POT DEFENSAR ELS DRETS DELS ALTRES 

Pregunta 23. 
Què és la discriminació i com està vinculada als drets humans? 

Pregunta 24. 
Per què és important incloure els drets humans i l'educació per a la ciutadania global a les nostres escoles el més aviat 
possible? 

Text d'avaluació: Aija Kosk, professora de polítiques mediambientals i economia (LINK ATTIVO)

Tipo de movimiento Ejemplo(s)

MOVIMIENTO TEMPORAL

MOVIMIENTO PERMANENTE

MOVIMIENTO FORZADO

MOVIMIENTO VOLUNTARIO

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO

MOVIMIENTO INTERNO
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