Activitat 7
Consideracions prèvies
Fruit de la injustícia en el repartiment de la riquesa és la pobresa, que no ha d'interpretar-se només
com a falta d'ingressos. Utilitzarem el concepte de pobresa multidimensional, que la valora a partir de
tres dimensions, que es desglossen en un total de deu indicadors.
Per realitzar aquest exercici, s’ha de conèixer el concepte de Pobresa Multidimensional:
http://hdr.undp.org/en/node/2515

Quan es comparteixin les reflexions dels participants, és possible que aquestes se centrin molt en la
falta de recursos econòmics o d'aliments, per la qual cosa cal reunir el que vagi sortint en el menor
nombre possible de grups, intentant que no es repeteixin molts conceptes.
Desenvolupament
Demanem als participants que pensin en el que els suggereix la paraula pobresa. Deixem una estona
perquè prenguin algunes notes.
Després els animem que vagin compartint el que han pensat, mentre es pren nota en la pissarra del
que va sortint. A partir dels resultats, escriure entre tots i totes una definició de pobresa i reflexionar:
•
•
•
•
•

Com descrivim la pobresa? La centrem en aspectes molt concrets?
Ens sembla que és una definició adequada?
Posem la infografia i expliquem a continuació el concepte de pobresa multidimensional.
Centrem l'explicació en els punts que menys hagin sortit en la definició feta a partir del que
ha aportat la classe, comentant en profunditat fins que la definició de pobresa
multidimensional quedi clara per a tothom.
Us sembla encertat aquest enfocament de la pobresa? Considereu que la reflecteix
adequadament?

Activitat 8
Consideracions prèvies
Els efectes del canvi climàtic, diversos segons la zona, porten a un avanç de l'erosió i desertització del
sòl en molts llocs, la qual cosa implicarà una reducció del rendiment agrícola d'aquests sòls. Això té
com a resultat una baixada en la producció d'aliments i l’augment dels preus, la qual cosa afecta
principalment la vida de les persones empobrides:
• Caiguda en la producció d'aliments.
• Aliments més cars significa pitjor alimentació.
• L'alimentació inadequada repercuteix immediatament en un augment de la mortalitat
infantil.
• Afecta al nivell de vida en general, perquè dediquen un gran percentatge dels seus ingressos a
l'adquisició d'aliments.
El canvi climàtic repercuteix també sobre l'aigua, tant en forma de reducció de les precipitacions, que
generen sequeres, com d'augment d'aquestes, que generen inundacions. Ambdues donen lloc a:
•
•
•

Dificultat per aconseguir aigua potable i contaminació d'aquesta.
Dificultats en el sanejament, amb tots els problemes de salut que això implica, especialment,
un augment important de la mortalitat infantil.
Destrucció d'habitatges.

Desenvolupament
Per començar, cal reflexionar sobre la forma en què ens afecta el canvi climàtic.
Demanem a la classe que entre tots i totes assenyalin els aspectes que veuen que poden ser més
importants, en relació a com ens afecta o afectarà al canvi climàtic. Apuntem tot allò que vagi sortint.
Preguntar a continuació si consideren que això pot afectar de manera especial les persones que estan
exposades a la pobresa multidimensional, segons el que hem vist en l’Activitat 6. Apuntar el que surti
de nou.
Projectem les infografies de març, maig i juny, explicant tot allò que sigui necessari.
•
•

Considerem que moltes d'aquestes conseqüències del canvi climàtic ens afectaran a
nosaltres, en viure en un altre tipus de condicions?
Som conscients de l'especial vulnerabilitat dels més empobrits al canvi climàtic?

A partir del que s’ha treballat en aquesta Activitat, podeu extreure reflexions, conclusions o idees que us permetin plantejar
el guió d’un clipmetratge.

