26
CONVIURE AMB LA TERRA | Abans de començar

[Qüestions inicials:
definicions i preguntes]

[ABANS DE COMENÇAR]

Activitat 1
Per tal de saber des de quin nivell parteixen els alumnes, us proposem les següents preguntes:
• Què és per a ells la pobresa?
• Què és per a ells la fam?
• Quines creuen que són les causes d'ambdós fenòmens?
• Han sentit parlar de la crisi alimentària? Què en saben?
• Què suposen que és el mercat lliure?
És interessant partir del coneixement previ de l’alumnat en aquestes qüestions. La informació
que rebem prové de molts canals diferents i hem de tenir presents els estereotips que
s’amaguen darrera de les nostres creences, coneixements i actituds. L’aprenentatge
significatiu ens pot servir per contrastar diferents idees, des d’un punt de vista crític i
reflexiu.
Una opció pot ser, d’una banda, apuntar les idees clau del que diguin els i les
alumnes a la pissarra. L’altra opció és fer una pluja d'idees amb els conceptes
pobresa i fam. Per aquesta segona opció, cada alumne/a ha d’aportar un parell
de paraules que li hagin suggerit els termes. Aquestes s’aniran escrivint a la
pissarra per posar-les en comú amb tota la classe.

Activitat 2
El professor demana a l’alumnat buscar a Internet les definicions d'aquests conceptes.
Aquestes definicions els ajudaran a l’hora de realitzar les activitats que us proposem:
•
•
•
•
•

El dret a l’alimentació
La subnutrició
La PAC
Agrocombustibles
Crisi alimentària

•
•
•
•
•

Els Objectius del Mil·leni
El dumping
Agroindústria
La FAO
Gènere

A l'aula, els i les alumnes poden compartir les diferents definicions que han trobat, així
com les diferents fonts utilitzades, i comparar-les amb l'ajuda de l’educador o educadora.
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[Panel 01]

[El món es mor de fam]

Activitat 1
Per aquesta activitat us recomanem un article d’Esther Vivas: ¿Quién gana con la crisis
alimentaria mundial?1.

Esther Vivas és llicenciada en periodisme i diplomada en estudis superiors
de sociologia per la UAB. És investigadora de l'equip de moviments socials
de l'IGOP des de l'any 2005. Les seves principals línies d'investigació són
l'anàlisi dels moviments socials, en especial el moviment altermundialista
i el Fòrum Social Mundial, així com l'estudi del comerç just, el consum
responsable i la sobirania alimentària.
És autora de "En pie contra la deuda externa" (El viejo topo, 2008); coordinadora amb X. Montagut de "Supermercados, no gracias" (Icaria, 2007)
i "¿A dónde va el comercio justo?" (Icaria, 2006); i editora de "Mumbai.
Foro Social Mundial 2004" (Icaria, 2004)2.

L'activitat consisteix en llegir el text i prendre notes sobre els aspectes que es consideren
més importants.
Una vegada llegit el text, se'ls pregunta als i les alumnes:
• Què és la crisi alimentària?
• Segons Esther Vivas, quines són les principals causes
de la crisi alimentària mundial?
• Com afecta aquesta situació a la gent?
http://www.cadtm.org/spip.php?article3411

1

Veure article 1 del material de suport.

2

Extret de la pàgina web de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques)

http://igop.uab.es/index.php?module=gc&tid=11&pid=94&page=4
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[El món és mor de fam]

Activitat 2
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A continuació i a partir de la lectura d'un altre article d’Esther Vivas, ¿Cómo nos afecta la
crisis alimentaria mundial? 3, se’ls proposa elaborar un quadre sobre els impactes de la crisi
als països del Nord.
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També es poden plantejar les següents preguntes:
• El món es mor de fam? I nosaltres?
• Creieu que la crisi alimentària ens afecta?
• Pregunteu a casa vostra si han notat variacions en els preus
dels aliments durant l'últim any.

http://www.cadtm.org/spip.php?article3500&var_recherche=omc

Activitat 3
Es proposa als i les alumnes que llegeixin aquesta noticia: “Obesidad, una epidemia de la
globalización”4.

[Panel 01]

[El món es mor de fam]

Creiem que s'hi expliquen algunes de les conseqüències de la distribució i producció actual
dels aliments a Espanya i Europa. Quan hagin acabat, es poden dur a terme alguna o
algunes de les propostes que expliquem a continuació:
1. Petit esquema. Buscar les paraules clau de l'article i plasmar les relacions que
existeixen entre elles.
2. La dieta mediterrània. De quins productes es compon? Per fer-ho, seria interessant que
els i les alumnes preguntessin als seus avis, pares…, què és el que menjaven abans.
3. Vida de l'autora. Realitzar una recerca d’informació sobre la investigadora que
apareix a l'article, Marta Guadalupe Rivera-Ferré.
4. Pregunta clau. Se'ls pot proposar que responguin a la següent pregunta tenint en
compte els temes que s’han anat tractant. La resposta podria estar relacionada amb
la globalització i les seves dinàmiques. Quan els i les alumnes hagin elaborat les
seves respostes, poden posar-les en comú amb el grup-classe.

• Amb quins conceptes es podria relacionar l'última frase de l'article que diu
exactament: …models econòmics que beneficien la concentració de la
indústria alimentària.”?
5. Per aprofundir. A l'article apareixen referències històriques que ens donen pistes
sobre quins han estat els antecedents que han generat la situació actual. Per això, es
proposa la següent pregunta perquè puguin investigar sobre un dels antecedents:

• En què consisteix aquest “acord de liberalització agrícola” signat l’any
1995?

Una vegada realitzada aquesta activitat, us proposem fer una mirada a la nostra vida
quotidiana: per a això, cercarem articles que tractin directa o indirectament les
repercussions en el nostre dia a dia del model de distribució i producció d'aliments que
actualment està implantat. Seria interessant que exposéssiu les notícies trobades a la resta
del grup-classe justificant el perquè de la seva elecció.

3

Veure article 2 del material de suport.

4

Notícia apareguda al diari ‘La Vanguardia’ el 22/07/08.
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[Panell 02]

[El camp no aguanta més]

Per introduir el tema:
• Coneixes a algú que visqui o treballi al camp? Què fa, quina és la seva feina?
• Creus que ha canviat molt l'agricultura al llarg de la història? En quins aspectes?
• Penses que aquests canvis han estat positius o negatius?

Activitat 1
Per a aquesta activitat s'utilitzaran els articles La revolució verda i «Revolución verde.
Lecciones»1. El primer article és un document de la FAO i ens explica en què va consistir la
revolució verda de forma sintetitzada i en la línia del discurs oficial. El segon, escrit per
tres membres d'una ONG (Eco Sitio), aborda el fenomen de la revolució verda des d'un
enfocament més crític.
Per començar amb l'activitat, es pot fer una petita introducció a la classe sobre les fonts
dels textos que s’utilitzaran. (És important recordar que en el procés d'aprenentatge cal
contrastar informacions i valorar d'on provenen, per després decidir quines són les nostres
opcions). Per a això, a continuació, trobem una presentació de cadascuna d'aquestes
organitzacions.

FAO
[Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació]

Condueix les activitats internacionals encaminades a eradicar la fam. Al brindar els seus serveis tant a països desenvolupats com a països en
desenvolupament, la FAO actua com un fòrum neutral on tots els països es
reuneixen en peu d'igualtat per negociar acords i debatre polítiques.
La FAO també és una font de coneixements i d'informació. L'Organització ajuda
als països en desenvolupament i als països en transició a modernitzar i millorar
les seves activitats agrícoles, forestals i pesqueres, per tal d'assegurar una
bona nutrició per a tots. Des de la seva fundació el 1945, la FAO ha prestat
especial atenció al desenvolupament de les zones rurals, on viu el 70 per cent de
la població mundial pobre i que passa fam.
Font: http://www.fao.org/about/about-fao/es/
1

Veure article 3 i 4
del material de suport.

33

CONVIURE AMB LA TERRA | ACTIVITATS • PANELL 2 [EL

CAMP NO AGUANTA MÉS ]

[Panell 02]

[El camp no aguanta més]

CONVIURE AMB LA TERRA | El camp no aguanta més

Eco Sitio

34

Organització No Governamental (ONG) que treballa des de l'any 2003.
Els seus membres van pertànyer a diferents organitzacions ecologistes i socials
de Villa María, (Còrdova) a l'Argentina durant més de 6 anys que van tenir la
necessitat de generar un espai per a l'educació ambiental, la defensa de la
naturalesa i la qualitat de vida.
Eco Sitio pretén ser un espai de comunicació entre moltes persones amants de la
natura, l’ecologia o qualsevol activitat relacionada.
L'objectiu principal és aconseguir que la divulgació d'informació ambiental
serveixi per expandir més la preocupació per salvaguardar el nostre planeta.
La metodologia de treball s'adapta a la temàtica, però en general es realitzen
campanyes específiques i accions concretes, sempre apuntant a l'educació i la
consciència ambiental.
Eco Sitio no té finalitats partidàries, religioses, racials ni financeres i es defineix
com a antinuclear, anti-incineració, a favor de la diversitat biològica i en contra
de les pràctiques productives contaminants i que afecten la salut de la població.
Font: http://www.eco-sitio.com.ar/pagina2.htm

Una vegada llegits els textos es podrien dur a terme alguna o algunes de les següents
propostes:
1. Definició. Tenint en compte l'exposició i relacionant-la amb els textos, cada alumne/
a pot fer-se una idea del que és la Revolució Verda. La proposta és que elaborin una
definició personal, dient en què va consistir aquesta revolució.
2. Impactes. A partir dels articles és possible elaborar una llista individual o per
grups dels impactes produïts per la Revolució Verda. En principi la majoria són de
caràcter mediambiental però seria interessant animar al grup-classe perquè busqués
o pensés altres tipus de conseqüències que puguin resultar-los més “pròximes”, més
visibles al seu dia a dia.
3. Discussió. Ja que els textos ofereixen dos posicionaments diferents sobre la Revolució
Verda es poden formar dos grups, un que defensi les idees del primer article, i un altre
les del segon. El debat podria finalitzar amb la posada en comú de les conclusions o
les incerteses dels i les alumnes sobre el tema.

[Panell 02]

[El camp no aguanta més]

4. Preguntes per a un petit debat. Us proposem unes qüestions senzilles per realitzar
un petit debat individual o grupal:
• Què penses sobre la revolució verda?
• Busca’n aspectes positius i negatius
• Quines conclusions en treus?

Activitat 2
Se'ls demana als i les alumnes que portin articles de diari que parlin sobre els
agrocombustibles (també coneguts com a biocombustibles). D'aquesta manera, disposaran
d'articles que presentaran el concepte de diferents maneres, alguns de forma positiva i
d’altres de forma negativa (és molt probable que la majoria dels articles trobats els presentin
de forma positiva). Se'ls demana als i les alumnes que presentin els textos a la classe.
Per portar els i les alumnes a la reflexió i plantejar un debat, l'educador o educadora pot fer
les següents preguntes:
• Per què creus que alguns prefereixen anomenar-los agrocombustibles enlloc de pel
nom oficial de biocombustibles?
• En parelles, penseu un avantatge i un desavantatge de la producció i ús
d'agrocombustibles.
Després d'haver aprofundit en la qüestió de la pobresa i la fam,
• Què penses sobre els agrocombustibles?
• Què et sembla que es cultivin camps per alimentar cotxes?
Per alimentar el debat i donar-los un enfocament més crític als alumnes se'ls presenta
l'article següent d'Ecologistes en Acció, Un model d'agricultura insostenible1:

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184
El professor es pot ajudar de la presentació següent per introduir a la organització:
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Ecologistes en Acció
Ecologistes en Acció és una confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts
per pobles i ciutats. Forma part de l’anomenat ecologisme social, que entén que els
problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum
cada vegada més globalitzat, del qual en deriven també altres problemes socials,
i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica. Per a això realitza campanyes
de sensibilització i denúncies públiques o legals contra aquelles actuacions que
danyen el medi ambient, a la vegada que elabora alternatives concretes i viables
en cadascun dels àmbits en què desenvolupa la seva activitat.

Després de llegir l'article, per alimentar el debat podem preguntar:
• Segons aquest article d'Ecologistes en acció, quins són els impactes del model
agroindustrial i dels agrocombustibles?
Per disposar de més informació, l'educador pot visionar un programa de 30 minuts sobre
Etanol. L'enllaç al programa és el següent:
http://www.tv3.cat/p30minuts/30Item.jsp?idint=1162&item=reportatges

36

D'altra banda per disposar de més informació crítica, l'educador pot consultar el següent
article que apareix a Ecoportal, Agrocombustibles: catalitzador del capitalisme global. Escrito
por Maya Rivera M. i Sergio Arispe B.7:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/73179
A continuació, trobarem informació sobre la font:

.

Ecoportal
La missió d'Ecoportal és informar, educar i conscienciar als pobles sobre temes
ambientals i socials, oferint a la vegada un espai de convergència per a
organitzacions i persones interessades o vinculades a la temàtica. Mitjançant
aquest espai es brinden eines per fomentar accions i èxits d'Organitzacions de
la Societat Civil (OSCs) i de persones vinculades a la temàtica socioambiental,
així com per cobrir alguna de les seves necessitats.

6

Veure article 5 del material de suport.

7

Veure article 6 del material de suport.

[Panell 02]

[El camp no aguanta més]

Activitat 3
Com a introducció se'ls proposa als i les alumnes llegir l’article Argentina: a cinco años del
“Corralito”8 , que tracta sobre la crisi del ‘Corralito’ a l'Argentina, extret de la pàgina Web
de l'Institut Independent i redactat per Max Seitz de BBC Mundo:
http://independent.typepad.com/elindependent/2006/12/argentina_a_cin.html
En segon lloc es proposa als i les alumnes visionar la pel·lícula Memorias del saqueo de
Fernando Solanas. (Si per una qüestió de temps no es pogués veure tot el documental, us
proposem seleccionar algunes escenes).

Abans de mirar la pel·lícula
Es poden realitzar les següents preguntes:
• Sabeu què és un saqueig?
• Què us suggereix el títol?
• De què creieu que parlarà la pel·lícula?
A continuació, es proposa fer una petita introducció amb una presentació de l'autor i del
contingut. Se'ls explica als alumnes i alumnes que aquesta pel·lícula els ajudarà a visualitzar
i fer-se una idea de l'impacte que pot suposar una crisi financera. Per presentar el director
de cinema i la pel·lícula, el/la professor/a es pot ajudar de la pàgina web del propi Solanas.
http://www.pinosolanas.com/vida.htm
http://www.pinosolanas.com/memoria_info.htm

Després de veure la pel·lícula
Us proposem realitzar les següents preguntes:
• Què us ha semblat la pel·lícula? Què us ha impactat de la pel·lícula?
• A qui creieu que beneficia i/o afecta la situació d'aquesta crisi a l'Argentina?
• Quines creieu que són les causes d'aquesta crisi?
Se'ls convida a la reflexió i a treure conclusions sobre el model econòmic actual, amb la crisi
financera mundial del 2008, a la vegada que es procura relacionar-ho amb l'exposició.
8

Veure article 7 del
material de suport.
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[Panell 04]

[El dret a l’alimentació:
encara paper mullat]
Activitat 1
Per introduir el tema dels Drets Humans, podem veure un vídeo amb text d'Eduardo Galeano.
A continuació, trobareu l'enllaç:
http://www.youtube.com/watch?v=dlF3hiudcKg
Es poden plantejar les següents preguntes:
• Què t'ha semblat el vídeo? T'ha agradat? Per què?
• Quins drets anomena l'autor?
• Què diu sobre el dret a l'alimentació?
• Creus que és important aquest “dret a somiar”, la possibilitat
de pensar un món diferent? Per què?
Per continuar amb la reflexió, oferim aquests dos textos:
«El dret a l'alimentació és el dret a tenir accés regular, permanent i lliure,
bé directament o bé per mitjà de compres dineràries, a una alimentació
quantitativa i qualitativament adequada i suficient que es correspongui
amb les tradicions culturals del poble a què pertany el consumidor i que
garanteixi l'existència física i psíquica, individual i col·lectiva, lliure
d'angoixa, satisfactòria i digna.»
www.derechoalimentacion.org

«No es tracta de ser alimentat, sinó de tenir garantit el dret a poder alimentar-se a sí mateix, cosa que requereix no només que el menjar estigui
disponible, sinó també que cada llar tingui o bé els mitjans per produir el
seu propi menjar, o tingui suficient poder adquisitiu per comprar el menjar
que necessita»
Olivier De Schutter. Ex-Relator
per a les Nacions Unides pel Dret a l'Alimentació

• Què creus que vol dir “quantitativa i qualitativament adequada”?
• I què significa per a tu “que es correspongui amb les tradicions culturals”?
• Creus que actualment es respecta el dret a l'alimentació?
• Pots pensar alguna situació a la teva ciutat o poble en que creguis que no es respecta
el dret a l'alimentació?
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Activitat 2
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Per introduir el tema, se'ls pot preguntar als alumnes què saben sobre Vía Campesina i
l'OMC, si havien sentit parlar d’aquestes organitzacions abans de veure l'exposició. A
continuació, se'ls demana que busquin informació sobre aquestes organitzacions.
Se'ls proposa als i les alumnes consultar la pàgina web de Vía Campesina i fer una llista de
les principals crítiques formulades contra l'OMC. Al realitzar la posada en comú, el/la
docent pot anar realitzant un esquema o mapa conceptual a la pissarra amb la informació
que van donant els i les estudiants. Després de l'elaboració de la llista se'ls pot fer les
següents preguntes:
• Què us semblen aquestes crítiques?
• Us semblen justificades?
De la mateixa manera, se'ls demana que facin una altra columna amb les principals
propostes de Vía Campesina. Se'ls convida a opinar sobre les propostes i a relacionar-les
amb l'exposició.

Activitat 3
Ara es proposa als alumnes la lectura d'un article d'Esther Vivas9, en què aquesta fa una
crítica de les institucions internacionals. Després de la lectura, amb la finalitat de reflexionar sobre el contingut, es poden plantejar les següents preguntes a tall de guia:
• A quines institucions internacionals fa referència el text?
• Quines són les principals crítiques que formula? Esteu d'acord amb les crítiques?
• Com es podria relacionar aquest text amb l'exposició? Quines són les idees en comú?

http://www.cadtm.org/spip.php?article3411

9

Veure article 8 del material de suport.

[Panell 06]

[La política agrària de la UE]

Activitat 1
Per tal de poder treballar el concepte de PAC (Política Agrària Comuna) amb el grup-classe,
s'han col·locat al material de suport un parell d'articles que relaten algunes de les
conseqüències que aquesta té a nivell mundial.
Es tracta de dos textos d'opinió:
1.- El privilegi de ser una vaca a Europa de Manuel Ansede Vázque1, fa referència al final
a la frase d'Eduardo Galeano que apareix al panell. També es desenvolupa a l'article el
concepte de dúmping.
2.- La Política Agrària Comuna compleix 50 anys de Lirzin2
Ambdós parlen de diferents fets i situacions que han marcat les polítiques econòmiques
mundials i poden funcionar com a petits exemples de què succeeix amb la PAC a la pràctica.
També es pot usar com a recurs l'informe de Greenpeace, La coexistència segueix sent impossible,
que recull els testimonis de diferents agricultors i productors, dels quals es poden extreure
certes conclusions sobre la Política Agrària Comuna Europea. L'informe pot trobar-se en el
següent enllaç:

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf
A nivell teòric, la PAC pot tractar-se per fases marcades per les diferents reformes
esdevingudes des de la seva creació. La proposta és establir relacions entre la seva històriafases i els moments clau de l'economia mundial, fent especial atenció a la reforma del 92
que incloïa certes mesures mediambientals.

1

Veure article 9 del material de suport.

2

Veure article 10 del material de suport.
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[Panell 07]

[Multinacionals fins a la sopa]

Activitat 1
Per a introduir el tema es defineixen alguns termes conjuntament amb els i les alumnes:
• Què és una cadena de distribució?
• Saps com arriba un producte a la prestatgeria d'un supermercat?
• Saps què són les empreses intermediàries?
A continuació, se'ls planteja que tractin de proposar una llista de les empreses intermediàries
i de distribució que coneguin i que correspondrien a la definició de multinacional que es
dóna al panell 7.

Activitat 2
Es convida als i a les estudiants a fer una llista amb 15 productes que comprin a casa seva,
i que prenguin nota de qui els fabrica i qui els distribueix. A partir d'aquesta llista d'empreses,
i tenint en compte la llista que apareix al panell 7 (que enumera les empreses que formen
part d'Unilever), se'ls proposa als i a les alumnes :
1. Realitzar una llista amb els productes que pertanyen a Unilever: Quant Unilever
consumeixes a casa teva?
2. Creus que això també passa amb altres marques? Si vols pots fer la comprovació amb
altres marques.

43

CONVIURE AMB LA TERRA | ACTIVITATS • PANELL 7 [ MULTINACIONALS FINS A LA SOPA]

[Panel 07]

[Multinacionals fins a la sopa]

CONVIURE AMB LA TERRA | Multinacionals fins a la sopa

Activitat 3
A partir de la informació trobada a l'activitat anterior i a partir de noves cerques, es
proposarà als i a les alumnes que realitzin un anunci de contra publicitat:
1.- Escollir un anunci.
2.- Analitzar-lo prenent nota de quin és el producte que es publicita, quines
característiques té, quins valors i sentiments apareixen associats a aquest producte i
quines imatges i recursos s'utilitzen.
3.- Elaborar una contra-publicitat amb la mateixa aparença (les mateixes imatges per
exemple) que un de veritat, però donant una informació “diferent” de la que es dóna
normalment.

Per a això, hauran de confeccionar un storyboard amb les escenes que formaran part del
seu anunci publicitari, és a dir, una pàgina o més en què apareguin uns 6 o 8 rectangles on
dibuixaran per ordre el que vagi a succeir a l'anunci.
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Per a visualitzar amb els companys i companyes els resultats podeu optar per diferents
recursos: pot ser representat a classe, com si d'una actuació de teatre es tractés; o bé pot
ser enregistrat amb una càmera de vídeo o de fotos per a després mostrar el muntatge final
a la resta de la classe. Tot això dependrà tant dels mitjans de què disposi el centre o
l’institut com de la creativitat de l'alumne o alumna. També es pot optar per fer una
presentació de fotografies o dibuixos en suport ampli (DIN A-3, per exemple) on es reflecteixin
les escenes dibuixades a l'storyboard.
Per tal que els alumnes es puguin fer una idea del que pot ser un contra anunci se'ls pot
presentar el de Pestol, elaborat en resposta a un anunci de Repsol. En aquesta contra
publicitat la idea és conservar el text i la música de l'anunci original i canviar les imatges.
L'enllaç cap a la contra publicitat és el següent:
http://www.youtube.com/watch?v=apjYyxm8etk
Afegim també l'enllaç de l'anunci de la companyia Repsol:
http://www.youtube.com/watch?v=McUd4NNs95c&NR=1

[Panell 08]

[Mites i realitats
de les grans cadenes
alimentàries: els supermercats]
Activitat 1
Per introduir el tema es pregunta als i a les alumnes:
• I tu què en penses dels supermercats?
• Quins creus que són els avantatges i desavantatges de les grans superfícies?
• Per què t'agrada anar al supermercat o per què no t'agrada?
• Coneixes la campanya “Grans cadenes de distribució no, gràcies”?
Després se'ls convida a consultar la pàgina web de la campanya “Supermercats no, gràcies”
(http://www.supermercadosnogracias.info/) i més específicament el text sobre els mites
dels supermercats. A partir d'aquí se'ls convida a fer una llista amb dues columnes, una per
als mites de les grans superfícies i una altra per als impactes reals d'aquestes grans cadenes
segons la campanya.

Activitat 2
La proposta és que cada alumne/a faci una visita a un centre comercial, en principi
individualment. La idea és que vagin a mirar i observar què és el que succeeix en aquests
espais, què és el que passa o els passa, com veuen un lloc així quan no hi ha cap intenció de
comprar res i simplement es limiten a estar allà. Pensem que el fet d'anar al centre comercial sense tenir en compte la idea “funcional” de l'espai pot ajudar a reflexionar sobre la
seva existència i les dinàmiques que s’hi donen.
Se’ls hi pot proposar que portin, per exemple, una càmera de fotos, una llibreta o un bloc de
dibuix amb l’objectiu que els i les alumnes plasmin d'alguna manera les seves impressions
personals al respecte. D'aquesta manera podran realitzar una petita exposició a classe
sobre el que han pensat i vist. També es poden donar algunes pautes per facilitar l'anàlisi a
l'alumnat. Per exemple: que es fixin en les relacions que es donen en aquests espais, els
“diàlegs” entre l'arquitectura del lloc i les persones que el freqüenten…
Poden analitzar com està disposat l'espai, com és la il·luminació, la temperatura ambient,
la música, etc., i potser poden inclús pensar quins són els efectes que tenen aquestes coses
sobre la gent. No es tracta de teoritzar o extreure grans conclusions, sinó més aviat de mirar
d'una altra manera una cosa que ens resulta tan familiar a les nostres ciutats.
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[Panell 08]

[Mites i realitats
de les grans cadenes
alimentàries: els supermercats]
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Activitat 3
Una altra possibilitat seria una visita a un supermercat, fixant la mirada en la col•locació
i distribució dels productes. Seria interessant que els/les alumnes, tenint en compte el text
dels Mites dels Supermercats, expliquessin si creuen que la publicitat realment afecta a les
compres que realitza cada persona.
El/la professor/a els pot explicar que els productes dels supermercats estan distribuïts
d’una manera determinada per cridar l'atenció del consumidor. O també és possible donar
una sèrie de preguntes que orientin aquesta presa de consciència respecte la distribució
dels productes, com per exemple:
• Quins productes trobem a l'entrada? I a la caixa?
• On es troben els productes bàsics (llet, ous, etc.)?
• Quins productes són els més cridaners?
• Creus que comprem coses que no necessitem realment?
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Activitat 4
Es proposa als i a les alumnes una activitat al carrer. Aquesta consisteix a fer una enquesta
a la seva ciutat o barri sobre els hàbits de consum. Seria interessant que ells/es mateixos/
es redactessin les preguntes, però algunes possibilitats són:
• Generalment on compra vostè els aliments: en grans superfícies, en mercats, en
botigues del barri?
• Per què compra en aquests llocs?
• Coneix les experiències de cooperatives de consum?
• Compra o ha comprat alguna vegada productes de comerç just?
• Creu vostè que compra el que necessita, o de vegades consumeix més del que és
necessari?
En petits grups poden posar en comú les seves respostes i tractar de reflexionar al voltant
dels resultats que ha obtingut cadascú. Què fa la majoria? Per què? Podem finalitzar
l’activitat amb una posada en comú a l'aula, en què cada grup parla de la seva experiència
i el/la docent pot guiar la reflexió en grup.

[Panell 08]

[Mites i realitats
de les grans cadenes
alimentàries: els supermercats]

Activitat 5
Es planteja realitzar una prova de gust amb dos tomàquets: un que ve d'una gran superfície
i un altre que prové d'una cooperativa de consum del barri. Els alumnes han de posar un
preu a cadascun dels tomàquets segons el seu gust.
Ara es fa una comparació amb el preu real dels tomàquets. Desglossem el preu en els
percentatges reals que es destinen als petits agricultors, a les empreses intermediàries i a
les distribuïdores.

Què podem fer?
Reclamem una major participació a la cadena de valor agroalimentària com a consumidors
i consumidores. Apostem per anar als mercats o a les botigues del barri, per la compra
directa al pagès o por formar part d’una cooperativa de consum crític. Decidim on van a
parar els nostres diners quan consumim. Per trobar les causes dels preus aplicats a les
grans superfícies els/les alumnes es poden ajudar de la Web "Supermercats no, gràcies".
http://www.lamidasiqueimporta.org
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[Panell 09]

[Pobresa sense terra]

Activitat 1
Llegir l'article Diversitat cultural, reforma agrària i territoris: perspectiva dels pobles indígenes
(per Saúl Vicente. Consell Internacional de Tractats Indis).
http://www.landaction.org/gallery/VicenteCIRADR_LR4.pdf
A continuació, respondre a les següents preguntes:
• Creus que la situació plantejada al text passa en algun altre lloc del món? Quin?
• Què és una reforma agrària?
• Elabora una llista amb els diferents tipus de reforma agrària que s'han donat durant la
història. Les seves causes i les seves conseqüències.

Activitat 2
Busca informació de la geografia agrària a Catalunya, observa els canvis que s'han donat
al llarg dels anys i intenta respondre a les següents preguntes:
• Creus que ha canviat en alguna cosa la geografia agrària de Catalunya? En quins aspectes?
• Quines creus que són les causes de l'augment de l'explotació del territori?
• Fes un mapa que mostri l'ocupació del territori al segle XIX i actualment, al segle XXI.
Quines diferències hi trobes?
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Activitat 3
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Per finalitzar l'activitat, proposem la lectura de la “Carta del Cap Indi Seattle a Franklin
Pierce, president dels Estats Units”. És un text que recull el sentiment de pertinença
dels humans a la Terra, com formem part d'ella i com ella ens protegeix i ens alimenta.
Al 1854 el president dels Estats Units, Franklin Pierce, envia una oferta al cap Seattle,
de la tribu Suwamish, per comprar-li els territoris del nord-oest dels Estats Units que
avui formen l'Estat de Washington. A canvi, promet crear una "reserva" per al poble
indígena. Aquests són alguns fragments de la resposta del cap Seattle.

Sabem que l'home blanc no comprèn la nostra manera de viure.
Ell no sap distingir entre un tros de terra i un altre, ja que és un
estrany que arriba de nit i pren de la terra el que necessita. La
terra no és la seva germana sinó la seva enemiga i una vegada
conquistada segueix el seu camí, deixant enrere la tomba dels
seus pares sense importar-li. Li segresta la terra als seus fills.
Tampoc no li importa. Tant la tomba dels seus pares com el
patrimoni dels seus fills són oblidats. Tracta a la seva mare, la
terra, i al seu germà, el firmament, com a objectes que es compren, s'exploten i es venen com ovelles o adorns de colors. La
seva gana devorarà la terra deixant enrere només un desert. (…)
Si tots fossin exterminats, l'home també moriria d'una gran
soledat espiritual; perquè el que li succeeixi als animals també
li succeirà a l'home. Tot va enllaçat. Han d'ensenyar-los als seus
fills que el terra que trepitgen són les cendres dels nostres avis.
Inculquin als seus fills que la terra està enriquida amb les vides
dels nostres semblants a fi que sàpiguen respectar-la. Ensenyin
als seus fills que nosaltres hem ensenyat als nostres que la terra
és la nostra mare. Tot el que li succeeixi a la terra li succeirà als
fills de la terra. Si els homes escupen al terra, s'escupen a sí
mateixos. Això sabem: La terra no pertany a l'home; l'home pertany
a la terra. Això sabem, tot va enllaçat, com la sang que uneix a
una família. Tot va enllaçat. Tot el que li succeeixi a la terra, li
succeirà als fills de la terra. (…)

[Panell 09]

[Pobresa sense terra]

Aquesta terra té un valor inestimable per a Ell i si es danya es
provocaria la ira del Creador. També els blancs s'extingirien,
potser abans que les altres tribus. Contaminin els seus llits i una
nit moriran ofegats en els seus propis residus. Però vostès caminaran cap a la seva destrucció envoltats de glòria, inspirats per
la força del Déu que els va portar a aquesta terra i que per algun
designi especial els va donar domini sobre ella i sobre la pell
vermella.
Aquest destí és un misteri per a nosaltres, ja que no entenem per què
s'exterminen els búfals, es domen els cavalls salvatges, es saturen
els racons secrets dels boscos amb l'alè de tants homes i s'atapeeix
el paisatge dels exuberants turons amb cables parlants. On està el
matoll? Destruït. On està l'àguila? Va desaparèixer. Acaba la vida i
comença la supervivència.
A continuació, us proposem les següents preguntes:
• Què t'ha semblat el text?
• Et sorprèn que s'hagi escrit això fa tant temps?
• Creus que aquestes idees encara s'apliquen al nostre temps? Per què?
• Extreu del text una frase que creguis que resumeix tot l'esperit de la carta i explica
per què l'has escollit.

Activitat 4
Us convidem ara a treballar amb tres textos que tracten el problema de la tinença de la terra
des d'una perspectiva de gènere. La nostra proposta és dividir la classe en tres grups, i a
cada un assignar-li un text. Depenent de la mida del grup classe, es pot duplicar l'activitat;
és a dir, treballem amb 6 grups i dos grups treballen amb el mateix text.
En petits grups han de discutir i extreure les idees principals de cada text, apuntar-les en un
paperògraf, i després exposar-les a la resta de la classe. Seria positiu que no només fos una
exposició, sinó que també estigués acompanyada d'una reflexió sobre el tema. Què us fa
pensar aquesta realitat? I què us fa sentir?
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Text 1
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En muchas comunidades, las costumbres tradicionales determinan el acceso de
sus miembros a la tierra y a sus recursos. (…) En general, los hombres tienen el
control sobre el uso de la tierra y las mujeres tienen acceso a ella principalmente a través de su relación con los familiares varones.

QUIÉN LABRA LA TIERRA?
En la mano de obra rural se han producido cambios significativos como consecuencia del crecimiento demográfico, la migración a las ciudades, las enfermedades y las muertes causadas por el VIH/SIDA. Las mujeres están asumiendo
funciones mucho más importantes en la producción de alimentos y la ordenación de los recursos naturales; son las cabezas de familia en el medio rural en
al menos una cuarta parte y, en ocasiones, en más de la mitad de los casos.
Muchas de estas mujeres son madres solteras, viudas, divorciadas, esposas de
trabajadores migrantes, ancianas y enfermas: los miembros de la comunidad
con menor poder social. Ambas cuestiones, la relativa a la mano de obra femenina en la agricultura y al número creciente de mujeres que son cabeza de
familia (debido al VIH/SIDA, la guerra o la emigración) en las zonas rurales,
muestran la importancia de garantizar el acceso en condiciones de igualdad de
la mujer a la tierra y a otros recursos productivos.
Porcentaje de explotaciones agrícolas encabezadas por mujeres

Los escasos datos disponibles revelan que aproximadamente una quinta parte
de las explotaciones están encabezadas por mujeres
Fuente: FAOSTAT

[Panell 09]

[Pobresa sense terra]

Text 2
VALORES Y PRÁCTICAS PATRIARCALES:
UN OBSTÁCULO PARA LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA TIERRA

Uno de los mayores obstáculos para mejorar la igualdad entre el hombre y la
mujer en cuanto a los derechos sobre la tierra es el constituido por los valores
y prácticas patriarcales. En la mayoría de las culturas, las prácticas relativas a
la herencia hacen que ésta se transmita por línea paternal. Las mujeres tienen el
derecho de tenencia de la tierra sólo a través de sus hijos varones o de los
familiares varones del linaje de su marido. Con frecuencia, una mujer ha de
pedir permiso al marido para poder hacerse cargo o asignar los recursos familiares. Esto dificulta la utilización eficaz de los recursos y también reduce la
motivación de las mujeres a la hora de invertir en la tierra que cultivan, como,
por ejemplo, incorporando riego a los proyectos de rehabilitación agraria. Aun
cuando las costumbres locales conceden a las mujeres ciertos derechos sobre
la tierra, éstas pueden sentirse reacias a reivindicarlos por miedo a perder
ventajas sociales.
En la mayor parte de África, donde la herencia se transmite por línea paterna, la
mujer pierde los derechos sobre la tierra por viudez después de la muerte del
marido. Las mujeres viudas o divorciadas prácticamente no tienen derecho a la
herencia ni a la tenencia de la tierra con que garantizar la seguridad alimentaria
para ellas mismas o para sus hijos. Por ejemplo, en Burkina Faso, la tenencia de
la tierra y la estructura familiar de los mossi se centran en la línea paterna. Una
cultura de este tipo, en la que predomina la línea paterna, determina las prácticas de matrimonio, así como qué personas tienen el control de la tierra.
En el cercano Oriente la mujer raras veces posee tierras y, cuando las posee, los
familiares varones suelen ejercer el control o la gestión de ellas hasta el matrimonio de la mujer, después del cual los títulos se transmiten directamente a sus
hijos. Las normas socioculturales también repercuten en las tasas de fecundidad. En la India, las hijas suelen renunciar a sus derechos sobre la tierra en
favor de sus hermanos para evitar ser tachadas de egoístas y apartadas de sus
familias. Con frecuencia, esto da lugar a que las mujeres traten de tener el
mayor número posible de hijos varones en un esfuerzo por asegurarse el acceso
a la tierra.
De Género y Tierra - Igualdad de condiciones (Fragmento).FAO
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Text 3
LA COTITULARIDAD EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS FAMILIARES.
UNA LARGA LUCHA DE LAS MUJERES CAMPESINAS. Per Lidia Senra.

CONVIURE AMB LA TERRA | Pobresa sense terra

Muchos estados, entre ellos el español, tienen firmada la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres. Sin embargo, y a pesar
del avance de la leyes, esta voluntad no parece estar muy clara a la hora de encarar
la situación de discriminación económica y de no reconocimiento de los derechos
de las mujeres campesinas en Europa y en el Estado Español.
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El Estado Español es uno de los estados de la Unión Europea, donde en las leyes de
igualdad aprobadas por el Parlamento del Estado y en algunos nacionales, como en
el de Galiza, se reconoce la figura de la titularidad compartida o de la cotitularidad
de las mujeres campesinas.
Este reconocimiento fue fruto de muchas luchas de las mujeres campesinas en algunas zonas del Estado Español y, especialmente, de las campesinas de Galiza.
Cuando hablamos de reconocimientos de los derechos de las mujeres campesinas, en
cuanto a campesinas, en Europa, tenemos que hablar de titularidad de las explotaciones. Ser titular de una explotación es lo que permite tener derechos de producción. (…)
Por esta razón, merece especial atención analizar la situación de las campesinas
que desenvuelven su actividad dentro de la explotación agraria familiar, porque en
estas explotaciones hay una sola persona titular de la misma y, de forma muy
mayoritaria, son titulares los hombres. (…) El modo de producción industrial que se
viene fomentando desde la política agraria común junto a la falta de derechos de
las mujeres en el marco de la explotación agraria familiar ya han expulsado a
muchas mujeres del trabajo de la actividad agraria. Pero, aún así, las mujeres que
quedan en ellas tienen muchas dificultades por la falta de reconocimiento de sus
derechos profesionales. (…)
Esta es la perspectiva que interesa analizar pues en ella se ve claramente cómo las
políticas agrarias y las legislaciones ignoran a un amplio colectivo de mujeres que
tienen como profesión la producción agraria y que todavía no son reconocidas. Las
administraciones públicas consideran a estas campesinas dentro de explotación
agraria familiar de la misma manera que son consideradas las mujeres dentro del
modelo patriarcal.
[En el resto del artículo -que por motivos de extensión no incluimos- se analizan casos de mujeres con dificultades para acceder a la Seguridad Social, el no
reconocimiento en Hacienda como trabajadoras, problemas para concedérsele
la titularidad de una explotación heredada, entre otros].

[Panell 01]

[El món es mor de fam]

Activitat 1
Per introduir el tema se'ls fa als i a les alumnes les següents preguntes a l’aula:
• Saps què és el comerç just?
• Segons tu, quin seria l'objectiu?
• Has comprat alguna vegada productes de comerç just a les grans superfícies? Què en
penses d'això?

Activitat 2
Us proposem fer una visita a una botiga que vengui productes de comerç just. Per a més
informació sobre el tema, es poden consultar les següents pàgines web:
www.xarxaconsum.net
www.ecoconsum.net
Aquesta visita us pot ajudar a recollir informació sobre què saben i pensen les persones
que hi treballen i hi compren sobre el comerç just, sobre la seva utilitat o la seva opinió
sobre les grans superfícies. Us proposem preparar una petita enquesta.
En una tercera etapa a l'aula, l'educador/a pot guiar una reflexió al voltant de les respostes
obtingudes, buscant que es comparin amb el que ells mateixos s'havien preguntat, i tractant
de treure’n conclusions.

Activitat 3
Des d'Occident una de les alternatives que es planteja a la situació actual és la del
decreixement. Les persones que vivim als països desenvolupats, com a consumidors
habituals que som, podríem generar grans canvis a partir del consum responsable, que
comprèn diferents dimensions com ara comprar el que realment s'utilitza o allò que no
afavoreixi l'explotació de persones al món (productes de comerç just), entre moltes coses
més.
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Per reflexionar sobre les coses que tenim i que realment no ens fan falta us proposem un
joc anomenat “Opcions".
Consisteix en demanar als i a les alumnes que elaborin una llista amb les 20 coses sense
les quals no podrien viure. Entre elles cal incloure-hi el menjar, la roba, l'aigua calenta,…
Després se'ls diu que a causa d'una catàstrofe haurien de quedar-se només amb 10 coses
de la llista. Finalment, se'ls demana que salvin 5 de les 10 coses que els hi quedaven, ja que
l'avió que les transporta té sobrecàrrega.
Una variant possible és que en grups intentin seleccionar amb què es quedarien. Una
vegada finalitzada l'activitat, els alumnes poden informar-se més sobre el tema amb
l'entrevista realitzada a Serge Latouche: “Decreixement i sostenibilitat” al butlletí Nº47
d'Entrepobles1. Les activitats que apareixen a continuació es poden relacionar amb els
temes de Grans Superfícies i Comerç Just.

Activitat 4
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Se'ls presenta als i a les alumnes un fragment d'una Entrevista de Christian Jacquiau2en què
se li pregunta què en pensa de les grans superfícies i del comerç just a les grans superfícies.
Aquesta breu presentació, pot servir per introduir a l'economista francès:
CHRISTIAN JACQUIAU, és un economista francès expert en Supermercadisme, autor
del llibre Les interioritats del comerç just. Mentides i veritats sobre un petit negoci
que va en augment (2006). En aquest llibre critica al campió del comerç just Max
Havelaar i presenta una investigació sobre les seves pràctiques. També és autor del
llibre Les interioritats de la gran distribució, 2000. En els seus llibres, l’autor realitza
un recorregut per la cadena d'injustícies que amaguen els productes que diàriament
comprem en els supermercats i adverteix de la instrumentalització que les grans
superfícies han fet del comerç ‘just’ i l'agricultura ‘ecològica’ per rentar la seva
imatge.
Després de la lectura de l'extracte de l'entrevista se'ls pot fer als i a les alumnes les preguntes següents:
1

• Quina imatge de les grans superfícies proposa Jacquiau? Què et sembla la seva opinió?
T'ha aportat alguna cosa la seva visió?

Veure article 11 del mate-

rial de suport.
2

Veure article 12 del mate-

rial de suport.
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[El món es mor de fam]

Activitat 5
Per il·lustrar les desigualtats a la cadena i també per il·lustrar el que explica Christian
Jacquiau se'ls proposa als alumnes un joc de rol. Per realitzar-lo, se li assignarà un paper
a cada alumne/a dels què apareixen a continuació. La situació hipotètica en què es troben
aquests personatges és una reunió en què cadascú exposa la seva situació a la recerca de
consensuar una solució que afavoreixi a totes les parts.
Abans de començar el joc de rol se'ls demana als i a les alumnes que treguin informació
sobre els seus personatges, ajudant-se de l'entrevista a Jacquiau i del web Grans Cadenes de
Distribució No Gràcies.

Joc de rol a l’aula:
CONSUMIDORS CRÍTICS: Són consumidors que es queixen de la baixa qualitat
dels productes que venen en un supermercat a prop de casa seva. Volen saber el
que està passant amb els productes. [Aconsellem que sigui un grup].
DISTRIBUÏDOR: Es relaciona sobretot amb els consumidors, industrials i els seus
treballadors, i és qui estableix les regles. Per maximitzar el seu benefici tracta
d'imposar-li a l'industrial condicions de proveïment: ha de tenir el seu propi
personal per portar els productes a les grans superfícies; ha de pagar un marge
perquè apareguin els seus productes en llocs privilegiats als expositors de venda; ha de pagar també perquè els productes apareguin als catàlegs; a la vegada
que quan la gran superfície està d'aniversari ha de proposar-li productes de
franc. El distribuïdor també haurà de defensar-se de les protestes que treballadors
i treballadores de les grans superfícies realitzaran a conseqüència de les seves
condicions laborals. [Només dues persones].
INDUSTRIAL: Per poder guardar un marge de benefici necessita preus baixos en
la producció. Per això tracta d'imposar-li a l'agricultor del Sud condicions de
producció que maximitzin el seu benefici: agricultura intensiva i d'exportació,
condicions laborals dràstiques per als seus treballadors, etc. Pel que fa a la
seva relació amb el distribuïdor, tracta de negociar, encara que en general té les
de perdre. Només si l'industrial accepta aquestes condicions podrà abastir al
distribuïdor. [Només dues o tres persones].

57

CONVIURE AMB LA TERRA | ACTIVITATS • PANELL 1 [EL

MÓN ES MOR DE FAM ]

[Panell 01]

[El món es mor de fam]

CONVIURE AMB LA TERRA | El món es mor de fam

PRODUCTOR/A DEL SUD: És un petit pagès amb una petita explotació familiar
que tracta de vendre el seu producte. Tanmateix, les condicions que li imposa
l'industrial no li convenen ja que hauria de canviar tot el seu mode de producció.
[Un grup].
PRODUCTOR/A DEL NORD: És un petit agricultor que tracta de vendre els seus
productes. Es queixa de l'arribada d'una gran distribuïdora al costat del seu
poble, diu que ja no pot vendre els seus productes. [Un grup petit].
TREBALLADOR/A DE LA GRAN DISTRIBUCIÓ: És un/a treballador/a que es queixa
de les seves condicions laborals a la gran superfície. [Un grup petit].
OBSERVADORS: Dos o tres estudiants poden veure com es comporta el grup,
quines actituds té cada un, etcètera.

Preguntes per després del joc de rol:
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• Com t'has sentit en el paper que representaves?
• Quin tipus de relacions de poder hem vist? Quin paper jugaves tu en aquestes
relacions? Com t'has sentit?
• Es pot obrir un debat sobre les relacions de poder i on es donen
• Buscar altres exemples dins la nostra quotidianitat i valorar com ens posicionem com
a individus i com a grup en funció al poder.

.

[Panells 05, 11 i 12]

[Una alternativa: sobirania alimentària]

Activitat 1
A tall d'introducció se'ls presenta als i a les alumnes la definició de Sobirania Alimentària
de Vía Campesina (http://www.viacampesina.org/main_sp/):

La Sobirania alimentària és el dret dels pobles, els països i les unions d'estats,
a definir les seves polítiques agropecuàries i de producció d'aliments sense
imposar el 'dúmping' a tercers països. Sobirania alimentària és organitzar la
producció i el consum d'aliments d'acord amb les necessitats de les comunitats
locals, atorgant prioritat a la producció i el consum local domèstic. Sobirania
Alimentària inclou el dret de protegir i regular la seva producció nacional agrícola i ramadera, així com de protegir els seus mercats domèstics del dúmping
dels excedents agrícoles i de les importacions a baixos preus d'altres països.
Pagesos, sense terra, productors rurals han de tenir accés a terra, aigua, llavors
i recursos productius i serveis públics adequats. La Sobirania Alimentària i la
sostenibilitat són elements altament prioritaris davant les polítiques de comerç.

Per posar un exemple del que s'entén per sobirania alimentària ens basem en un petit
fragment d'un conte: “La Colla Pessigolla”1,en el qual s'explica una breu història sobre el
tema:
“Era un 12 de juliol. A Sant Llucià de Vilamajor. En una petita muntanya, a prop
del riu, hi havia una figuera on el grup acostumava a reunir-se totes les tardes.
(...) En Pep, era el més gran del grup, els seus pares treballen en una petita
parada al mercat venent fruita, i per això les tardes de dijous les passava amb
la seva família ajudant-los a vendre. (...) Aquella tarda no havia anat molt bé, els
va explicar als seus companys i companyes que gairebé ningú havia anat a
comprar i que cada vegada era pitjor”.
• Resulta que cada vegada és més difícil, des de que van obrir aquell supermercat als
afores del poble, la gent ha deixat de venir a comprar al mercat. Moltes parades ja no
obren i els meus pares diuen que nosaltres també haurem de tancar.
• I per què no els hi dius als del supermercat que venguin els vostres productes? – va
preguntar la seva amiga Lluna.
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• No és tan fàcil, els supermercats volen comprar molta fruita i verdura per pocs diners.
Només les empreses que es dediquen a cultivar molts camps i amb grans màquines
poden abaixar el preu dels seus productes. A casa meva treballem el meu pare, la meva
mare i jo que els ajudo, no podem produir gaire ni vendre barat, si no, no ens arribaria
per menjar. (...) Pot ser que la fruita que fem a casa no sigui tan bonica com la del
supermercat, però segur que és més bona. La fruita dels supermercats la porten de
països molt llunyans i l’han de collir quan encara no està madura, així quan arriba aquí
encara es pot menjar.
Un amic d’en Pep, mentre es menjava una llesca de pa amb melmelada, es preguntava, “per
què ho comprem tot als supermercats?”. Pensava que com podia ser que persones amb
molts diners obrissin grans supermercats mentre hi havia gent, com els pares d’en Pep, que
es quedava sense poder seguir treballant ni vivint del camp. Confiava que, explicant-ho a
tothom, aviat serien uns quants els que s'adonarien d'aquesta injustícia. Llavors, tots junts,
podrien intentar canviar les coses ja que... un altre món és possible.”
Una vegada llegit el text, es poden plantejar una sèrie de preguntes al grup-classe i, d'aquesta
manera, podran entendre millor el concepte de sobirania alimentària i podran posar
exemples concrets.
• T'ha agradat el conte? Quin és el problema que tenen en Pep i els seus amics i
amigues?
• Creus que això succeeix a la nostra realitat?
• Una vegada llegit el conte i la definició de sobirania alimentària que planteja Vía
Campesina, intenta posar uns altres exemples que descriguin de forma pràctica
el concepte de sobirania alimentària i que mostrin en quin tipus de problemàtiques
es troben les persones que treballen i viuen del camp.

Activitat 2
A continuació us convidem a que entre tots pensem alternatives. Del llistat que us proposem
als panells de l'exposició, quines creieu que són les alternatives en les que podríeu implicar-vos com a persones i com a grup, i en quines caldria que l'administració tingués un
paper fonamental?
Us proposem que feu una proposta d'acció amb tots els companys i companyes. És a dir,
decidir quina acció, on, quan, per què i realitzar una avaluació posterior.

[Panell 10]

[El medi ambiente al nostre plat]

Activitat 1
La proposta és que cada alumne/a esculli una sèrie de productes i n’investigui la seva
procedència. Per exemple, poden anar al mercat del seu barri i preguntar a la fruiteria de
quins països provenen algunes de les seves fruites. O mirar a les etiquetes dels productes
envasats a quin país van ser elaborats.
Una vegada recopilades les dades es podria dur a terme alguna de les següents propostes:
1. Recompte quilomètric. Consisteix a calcular la quantitat de quilòmetres que ha de
recórrer el producte abans d'arribar al nostre plat.
2. Mapa. Utilitzant un mapa del món es dibuixa el recorregut que fa cada aliment
abans d'arribar a la nostra nevera.
3. Viatge imaginari. La idea és tractar d'imaginar els itineraris de cada producte,
plasmant-los en un dibuix. Se'ls demana que dibuixin el viatge imaginant les diferents
etapes d’aquest, amb els diferents mitjans de transport, per exemple.
Per acabar, se'ls pot preguntar:
• Què en penses de la quantitat de quilòmetres que fa un aliment per arribar al seu destí?
Us proposem també una activitat, El baròmetre:
1. Dues persones: una que defensi els aliments quilomètrics i una altra que defensi
els aliments locals.
2. La resta de la classe va escoltant els seus arguments i cada alumne/a es va
posicionant al costat del company que considera que té raó.
3. Després de 20 minuts, es debat a classe què és el que ha passat. (Podem deixar un
parell de companys/es com a observadors/es)

Com a suggeriment us proposem que el mapa i els dibuixos es quedin exposats
a classe com a decoració o, si hi ha la possibilitat, es mostrin a la resta de
classes del centre o institut fent una petita exposició de les conclusions a què
s'ha arribat després d'haver fet l'activitat. Fins i tot es podria plantejar la idea
de fer una setmana temàtica al centre o institut a partir de la temàtica dels
aliments quilomètrics.
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Seria interessant comentar amb la resta del grup-classe aquells casos en que un alumne
o alumna no hagi pogut localitzar la procedència del producte a l'etiqueta. Existeix una
normativa sobre etiquetatge a nivell europeu que exigeix especificar el país d'origen
del producte; això és així en el cas de fruites i verdures, però s'està avaluant estendreho a altres aliments.

Activitat 2
Cada alumne/a haurà d'obrir la seva nevera i mirar quants productes d'origen local hi ha i quants
productes hi ha que vénen de fora. Ja a l'aula se'ls fa les preguntes següents:
• Quants aliments quilomètrics tens a la teva nevera?
• Quants quilòmetres d'aliments tens a la teva nevera?
• A quines conclusions arribem?
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Activitat 3
Es proposa als i a les alumnes fer una visita guiada a una cooperativa de consum i a una botiga
ecològica. Com a treball previ seria interessant que els/les alumnes preparessin un qüestionari
sobre allò que els interessi saber o pel que sentin curiositat. Alguns suggeriments són:
• Com funciona la cooperativa?
• Per a vostès què significa Sobirania Alimentària?
• Quin és l'origen dels productes?
Per trobar una cooperativa el/la professor/a es pot ajudar de les següents pàgines web:
http://www.ecoconsum.org/
http://www.xarxaconsum.net/

Després de la visita es pregunta als alumnes quines van ser les seves impressions i quins dubtes
els hi sorgeixen. Es podrien comparar respostes i fer una reflexió sobre productes locals, aliments
quilomètrics, agricultura ecològica i sobirania alimentària.

[Panell 10]

[El medi ambient al nostre plat]

Activitat 4
Es presenta als alumnes aquests dos articles que tracten d'experiències de menjadors
escolars ecològics a Espanya1, e'ls pregunta què els hi semblen aquestes experiències, els
hi agradaria que existís una experiència d'aquest tipus a la seva escola? Si ja n’hi han, que
les comentin. Després se'ls convida a intentar explicar en quina mesura aquestes
experiències potencien la Sobirania Alimentària
http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=8487
http://ecoboletin.blogia.com/2006/100402-andalucia-siembra-comedores-ecologicos.php

Activitat 5
L'activitat consisteix en mirar el documental We feed the World (Nosaltres que Alimentem al
món) d'Erwin Wagenhofer, que tracta de l'agroindústria i del viatge dels aliments.
Al final del documental, l'educador/a els pot fer als alumnes les preguntes següents per
convidar-los a la reflexió sobre el tema:
• Després d'haver vist la pel·lícula, com et sents? Què t'inspira aquest documental?
• Què t'ha impactat?
• Explica què li passa a cada un dels aliments que apareix al documental des
de la producció fins a la distribució.
• Què et sembla el que diu Peter Brabeck, el director de la multinacional NESTLÉ
internacional, sobre el tema de l'aigua? Per què?
• Què opines de les paraules de Jean Ziegler ponent especial de les Nacions Unides
per al dret a l'alimentació, al final del documental?

Al final l'educador/a relaciona juntament amb els/les alumnes els temes desenvolupats a
la pel·lícula amb l'exposició.

Veure artícles 13
i 14 del material
de suport.
1
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[Panell 03 i 12]

[Gènere i sobirania alimentària]

Activitat 1
A partir del panell, es demana als alumnes que intentin explicar l'especificitat de la situació
de la dona pagesa del Sud.

Activitat 2
Es proposa als alumnes visionar els documentals “Pan y Rosas” i “Campesinas, Semillas de
cambio”.
Primer, el/la professor/a presenta breument els documentals. Per presentar-los, l'educador/
a es pot ajudar de l'article 15 del material de suport. En segon lloc, després de la projecció,
per introduir-los en el tema de dones pageses i sobirania alimentària, se'ls pot fer les
següents preguntes:
Sobre el documental “Campesinas, Semillas de cambio”:
• Segons Yolanda Falcon, dirigent de CONAMUCA, quines són les feines que
ha de realitzar la dona pagesa? I quines són les feines que realitza l'home pagès?
• Segons Zoila Romero, en quin sentit aquestes feines limiten a la dona?
Quin és el paper de la dona en l'economia familiar?
• Segons Carlos Pacheco, politòleg, quines són les conseqüències dels TLC
sobre la pagesia, i més específicament, sobre les dones?
• Quines són les experiències a la regió presentades a la pel•lícula que busquen
canviar aquesta situació?
• Com lluita Alanel contra els maltractaments intrafamiliars?
• Comenta l'experiència de Rosadelia, què ha canviat en la seva actitud?
• Què t’ha semblat el documental? Relaciona els temes desenvolupats
al documental amb l'exposició.
Sobre el documental Pan y Rosas i el vídeo Via Campesina:
• Quines són les crítiques que se li fan a l'OMC al vídeo?
Quines són les conseqüències de l'obertura dels mercats?
• Segons el documental, quines són les discriminacions a què s'enfronten
les dones en el model patriarcal?
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• Segons les dones entrevistades al vídeo, a quina dificultat s'enfronten
les dones a les organitzacions?
• Segons aquestes, què poden aportar les dones a les organitzacions pageses?
• Comenta breument la teva opinió sobre aquest documental.
Sobre les Entrevistes que apareixen a Pa i Roses:
• Segons Nadia Fair, quines són les conseqüències de la globalització sobre les dones?
Quines són les condicions de treball de les dones que treballen per a les Multinacionals?
• Relaciona el que es diu al documental amb l'exposició.

Activitat 3
Ara plantejarem als i a les alumnes que observin la situació de les dones del seu entorn: a
la seva família, les seves amigues, companyes, i que els facin una enquesta. Els hi hauran de
preguntar com organitzen la seva vida, el seu temps d'oci, el temps dedicat a la família, a la
casa i el temps de treball o estudi.
• Calcula quantes hores dedica la teva família a les diferents activitats (treball, oci,
tasques de la casa,…). Valoreu quines es consideren feina i perquè.
• A quines conclusions arribes?
• Quines situacions de la nostra vida quotidiana podem relacionar amb el vídeo?

[Panell 10]

[Transgènics]

Activitat 1
Per introduir el tema, el/la docent pot preguntar:
• N’has sentit parlar alguna vegada dels transgènics o dels OGM? Què creus que són?
• Si és així, quina opinió en tens?
Els transgènics són un tema molt polèmic i no és fàcil, per tant, treballar-los a classe. Us
proposem llavors la següent activitat:
• En petits grups, busqueu informació sobre els transgènics.
• A continuació, feu una relació de les informacions que trobeu a favor
o en contra dels transgènics.
• Finalment, proposem realitzar un audiovisual, un ppt, o una presentació
sobre els transgènics.
Us facilitem algunes pàgines web on podeu trobar informació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://www.marm.es/
http://www.monsanto.es/
http://www.edualter.org/material/transgenicos/queson.html
http://www.sonloquesembrem.org
http://www.greenpeace.org/espana/
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184
La Meatrix:

http://www.youtube.com/watch?v=I5Kb3QkhxXc

Aliments transgènics:
http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI
http://www.youtube.com/watch?v=jDtdWCKm_5Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9tcYD4mXOec&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=lYDzMjB4JXU&feature=related
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Activitat 1
Per finalitzar aquesta Guia, creiem que és important que els mateixos alumnes facin una
reflexió i un petit comentari sobre les activitats que s'han dut a terme. D'aquesta manera
realitzem un feedback; mirem enrere i veiem tot el que hem après i sentit, reflexionant i
valorant-ho sobre el procés passat. El professor o professora pot realitzar una avaluació
contínua, valorant si es van acomplint els objectius.
Presentem una sèrie de qüestions que creiem que poden ajudar a arribar a aquestes
valoracions:
• Quin o quins són els temes que més t'ha agradat tractar? Per què?
• Quin o quins són els temes que menys t'ha agradat tractar? Per què?
• Hi ha temes que ja coneixies abans de realitzar les activitats? Quins? Com els coneixies?
• Com t'has sentit al realitzar les activitats?
• Creus que tu podries fer alguna cosa al respecte a un nivell més local?
Creus que és important plantejar alternatives?
• Una vegada vistes totes les activitats i alternatives plantejades, tens
alguna idea o alguna altra alternativa per a proposar?
• T'ha agradat la Guia? Creus que és útil que els joves facin aquest tipus d'activitats?
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