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CooperaCió internaCional i desigualtat mundial

Ja fa varies dècades que alguns organismes 
internacionals i països enriquits impulsen polítiques  
i accions cíviques de cooperació al desenvolupament. 
Paradoxalment, però, durant aquest període s’ha 
produït un increment destacable de la desigualtat en la 
distribució de la riquesa i del benestar a escala mundial. 

Avui, milions de persones viuen condemnades a una 
misèria permanent i es confirma que l’anomenada 
ajuda Nord-Sud és una contribució positiva molt 
menor que les contribucions negatives que rep el sud 
global des del nord global. Una gran part d’aquestes 
contribucions negatives les produeixen grans empreses 
i estats, que actuen amb l’objectiu d’augmentar 
beneficis i assegurar-se recursos i mercats.

Cal comprendre, doncs, que en el marc del sistema 
global i les seves lògiques, el paper transformador de 
la cooperació internacional és molt limitat. 

La pròpia autoorganització de la societat civil per 
impulsar canvis concrets en el seu entorn quotidià és 
la clau de volta per dur a terme transformacions socials 
profundes.

Font: Amanece Metrópolis – The Wealth Report, 2015

Més de 1.000 dòlars

Entre 1.000.000 i 
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Entre 100.000 i 
10.000 dòlars
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piràmide de la riquesa: població i riquesa associada
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Carla Moral / La Directa
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sostenibilitat i migraCions: els refugiats ambientals

Durant dècades ha imperat un model de 
desenvolupament fonamentat en el creixement:  
la riquesa dels estats es mesura a partir d’indicadors 
econòmics com el PIB (Producte Interior Brut), i les 
polítiques de cooperació s’han basat a exportar els 
criteris econòmics i culturals occidentals als països 
empobrits.

La idea d’un model econòmic basat en el creixement 
il·limitat en un món de recursos finits ens condueix 
inexorablement a un atzucac: l’habitat en què viu 
l’espècie humana es degrada i afavoreix l’expansió 
de greus problemes de salut i desastres naturals. 
Una expressió d’aquests fenomens és l’augment 
dels desplaçaments forçats de població per raons 
ambientals. Segons l’ACNUR, actualment hi ha entre 
20 i 25 milions de persones al món a les quals es pot 
denominar refugiades ambientals, la majoria de les 
quals són originàries de l’Àfrica subsahariana i l’Àsia.

En aquest context es fa imperant crear models 
alternatius que garanteixin la sostenibilitat de la vida 
humana. Per això és cabdal que les accions puntuals de 
solidaritat o de crítica política vagin acompanyades de 
processos de transformació amplis, que comencin per 
canviar les vides quotidianes de cadascú de nosaltres, 
com a individus i com a comunitat. Brad Helmink
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“la solidaritat és la tendresa dels pobles.”
gioconda belli
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L’arxipèlag de Tuvalu, un petit país d’Oceania, podria desaparèixer durant els propers cinquanta anys a causa 
de l’augment del nivell del mar, i els seus 12.000 habitants es veurien obligats a exiliar-se. En aquesta activitat 
partirem del cas de Tuvalu per explorar les causes i les conseqüències del canvi climàtic. També analitzarem com 
les emergències humanitàries que ocorren lluny de nosaltres sovint tenen una relació molt estreta amb les nostres 
accions i, sobretot, amb les de les elits polítiques i econòmiques dels nostres països.

• Paper i bolígrafs.

• Paper de mural i retoladors.

• Dispositiu amb connexió a internet.

• Materials i recursos per difondre la bicicletada.

Temps aproximat: Primera part de l’activitat: 
1 h – 1 h 30 minuts. Segona part: segons  
la dimensió que es vulgui donar a la iniciativa.

Edat recomanada: de 9 a 12 anys.

belluga’t per (tu)valu!

Objectius educatius Materials necessaris

• Explorar les causes i les conseqüències del canvi 
climàtic.

• Analitzar quins canvis d’hàbits en la nostra 
quotidianitat poden contribuir a reduir les 
emissions de CO2.

• Planificar i dur a terme una campanya de 
sensibilització ambiental i d’incidència política  
al nostre entorn.
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1. El naufragi de Tuvalu

En un indret remot enmig de l’oceà Pacífic suren les 
illes d’un dels països més petits del món: Tuvalu. 
Aquest arxipèlag, fins fa pocs anys desconegut per 
gairebé tothom, ha començat a aparèixer als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials. Per què? Visualitzem 
els vídeos següents i cerquem informació de Tuvalu a 
internet per respondre aquest interrogant. 

     Reflexionem

• Com és Tuvalu i la vida dels seus habitants?
• Quin problema ambiental han d’afrontar les perso-

nes de Tuvalu?
• L’origen del problema ambiental de Tuvalu és el 

canvi climàtic. Investiguem què ocasiona l’escalfa-
ment excessiu del planeta i expliquem-ho.

• Després de conèixer la història, què diríeu que és 
un refugiat ambiental? Cerquem informació sobre 
aquest concepte i expliquem-lo amb més detall.Vídeo 1 Vídeo 2

Fidelia Zheng

https://www.youtube.com/watch?v=JQefASJhY2E
https://www.youtube.com/watch?v=DSmN8Eq4qEg
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2. La solidaritat comença a casa

Per ajudar els habitants de Tuvalu cal frenar 
l’escalfament global i, per a això, és necessari reduir les 
emissions de CO2 arreu del món. Les nostres accions 
quotidianes, encara que siguin ben petites, influeixen 
positivament o negativament sobre els processos de 
canvi climàtic del planeta. Entre tots, fem una llista 
dels gestos i hàbits diaris que poden ajudar a reduir les 
emissions de CO2. Seguim aquestes indicacions:

1. Investiguem d’on provenen, principalment, les 
emissions de CO2 que estan escalfant el planeta en 
excés.

2. Enumerem totes les nostres activitats quotidianes 
que impliquen, de manera directa o indirecta, el 
consum d’energia: encendre una bombeta, anar 
amb cotxe fins a l’escola, etc.

3. Finalment, pensem de quina manera podem 
satisfer les nostres necessitats diàries (il·luminar-nos, 
escalfar-nos, moure’ns, menjar, etc.) i, alhora, reduir 
el nostre consum energètic, especialment el que 
prové de combustibles fòssils. Elaborem un llistat 
que es tituli “Reptes per estalviar energia” i fem-ne 
un mural. Un cop al mes podem fer un seguiment 
comú i valorar en quin grau hem assolit els nostres 
reptes.

Petter Rudwal
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3. Pedalem per la justícia climàtica

Avui ens desplacem més lluny i més sovint del que ho havien fet els nostres avis i besavis. Aquest fet ha augmentat 
de manera considerable el nombre de cotxes que es desplacen per les carreteres i, en conseqüència, ha produït 
un increment de les emissions de CO2. Amb freqüència fem servir el cotxe quan podríem usar altres mitjans de 
transport més eficients i ecològics, com ara la bicicleta.
Per sensibilitzar sobre la importància d’utilitzar la bicicleta i altres alternatives de transport al cotxe, organitzem una 
“bicicletada per la justícia climàtica” al nostre barri o a la nostra vila.

Per fer-ho, podem seguir aquestes indicacions:
• Decidim qui volem que participi a la pedalejada (la podem fer només nosaltres, la nostra associació o escola, o 

bé liderar una iniciativa que convidi tots els veïns i veïnes a sumar-s’hi).
• En funció del tipus de participants, decidim un dia i un horari que ens sembli idoni.
• Escollim una zona i un recorregut.
• Expliquem el projecte a les autoritats municipals per tal que ens facilitin la seguretat viària necessària per dur-lo 

a terme.
• Preparem materials de comunicació (cartells, blog, xarxes socials, etc.) i difonem la iniciativa. Si volem, podem 

fer servir el lema “Belluga’t per tu, belluga’t per Tuvalu” i així donem a conèixer la problemàtica de l’illa.
• Ara ja només ens cal pedalejar ben fort i ben alegres!

Matthew Wiebe
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L’art és una forma d’expressar les necessitats comunicatives i creatives d’un individu o d’una col·lectivitat. A més 
a més, l’art també pot ser un vehicle per visibilitzar i conscienciar sobre problemes socials. En aquesta activitat 
explorarem diverses iniciatives artístiques relacionades amb la crisi humanitària i les migracions a la Mediterrània,  
per comprendre’n el sentit i valorar-ne la incidència. Finalment, crearem una proposta d’intervenció artística pròpia 
amb un enfocament participatiu.

• Paper i bolígrafs.

• Dispositiu amb connexió a internet.

• Materials i recursos per a la proposta artística que 
es decideixi.

Temps aproximat: Primera part de l’activitat:  
1 h – 1 h 30 minuts. Segona part: segons la  
dimensió que es vulgui donar a la proposta  
artística.

Edat recomanada: de 13 a 16 anys

art en aCCió

Objectius educatius Materials necessaris

• Analitzar diverses iniciatives artístiques i culturals  
de suport a les persones refugiades i de crítica  
a les polítiques migratòries.

• Prendre consciència del valor de l’expressió artística 
en els processos de crítica i transformació social.

• Dissenyar, planificar i dur a terme una proposta 
participativa d’intervenció artística a l’entorn

• Treballar en xarxa amb altres agents per teixir 
comunitat i assolir objectius comuns.
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1. L’art és un despertador?

L’autora de l’article“El refugiats, l’art i la indiferència” 
escru: “L’art és un despertador que sona, ressona i 
torna a sonar”. Què significa aquesta frase? Llegim el 
text i elaborem una resposta conjunta.

     Reflexionem

• Què aconsegueixen fer alguns artistes  
que no fan la majoria de mitjans informatius?

• Quin paper, doncs, pot tenir l’expressió artística  
en els processos de crítica i transformació social?

• Per parelles o petits grups, escollim una d’aquestes 
accions artístiques, cerquem-ne informació, 
compartim-la i valorem-la amb la resta de 
companyes i companys:

o Sara Shamma: World Civil War Portraits.

o Iván Sikic: performance The gold series:  
    Madrid chapter a la fira d’art Arco de Madrid.

o Ai Weiwei: performance fotogràfica en     
    homenatge a Aylan.

o Bansky: grafit a la façana de l’ambaixada  
    francesa a Londres.

o Jordi Savall: concert al camp de refugiats de  
    Calais.

o Pallasos en rebeldía: FestiClown a la valla de  
    Melilla.

o Stop Mare Mortum: Rostres de la Mediterrània,  
    proposta artística i participativa. 

Performance “Fronteres invisibles” organitzada per Stop Mare 

http://www.vilaweb.cat/noticies/els-refugiats-lart-i-la-indiferencia/
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2. La solidaritat a escena

A més de les intervencions artístiques individuals en 
favor de les persones refugiades, també s’han dut a 
terme i es duen a terme diferents accions col·lectives 
solidàries que utilitzen les arts i la cultura com a recurs 
per sensibilitzar i recaptar fons econòmics. Un exemple 
és l’edició 2016 del Festival Esperanzah. Consultem 
la pàgina web del projecte i llegim aquest article per 
saber en què consisteix.

     Reflexionem

• De qui és la iniciativa?

• Quin missatge vol difondre?

• Qui hi participa?

• Qui la finança?

• On van destinats els fons que recapti el festival?

“La llibertat de Graffiti”, obra de l’artista sirià Tammam Azzam.

http://www.esperanzah.es/ca/
http://www.lamarea.com/2016/09/07/festival-colaborativo-financiar-trabajo-refugiados-mediterraneo/
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3. Creativitat per un món millor

Totes les persones som, d’una manera o una altra, creatives. Pensem conjuntament un projecte artístic o cultural 
participatiu que tingui una dimensió solidària i duguem-lo a terme.

Per fer-ho, podem seguir aquests passos:

1. Escollim un o diversos llenguatges artístics: la dansa, la música, la fotografia, la pintura, el vídeo, la literatura, el 
teatre, el circ, etc.

2. Ideem el nostre projecte artístic mitjançant un procés de cocreativitat:
• Comencem amb un brainstorming obert per fer una llista d’idees ben llarga (encara que ens semblin 

esbojarrades, de moment no en descartem cap). Les podem anotar en una pissarra, un mural o en petits 
papers que després es guardin a una bossa.

• Destriem de tota la llista les tres idees que ens agradin més, en valorem els aspectes negatius i positius i, 
finalment, pensem la manera de dur-les a la pràctica. Escollim aquella que ens sembli més engrescadora i 
viable.

3. Planifiquem com durem a terme el projecte:
• Llistem les tasques que caldrà fer.
• Ordenem-les cronològicament i elaborem un calendari d’execució del projecte.
• Calculem quins recursos necessitarem per dur-lo a terme i pensem com els obtindrem.
• Distribuïm-nos rols i tasques entre els diversos membres del grup.

4. Finalment, difonem la nostra acció artística perquè tingui el major impacte comunicatiu possible!
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En el context de les dinàmiques socioeconòmiques globals, l’impacte transformador de la cooperació al 
desenvolupament és limitat i, a vegades, si no es gestiona correctament, pot suposar fins i tot una forma més de 
domini i colonialisme cultural. La cooperació internacional ha de començar a casa, amb una crítica a les pròpies 
pràctiques locals que generen desigualtats i vulneració dels drets humans a escala global. En aquesta activitat 
reflexionarem sobre aquestes qüestions.

• Paper i bolígrafs.

• Dispositiu amb connexió a internet.

Temps aproximat: 1 hora.Edat recomanada: a partir de 17 anys

Quina CooperaCió volem?

Objectius educatius Materials necessaris

• Reflexionar de manera crítica sobre la cooperació  
al desenvolupament.

• Contextualitzar les accions solidàries nord-sud en la 
relació global de poder i d’explotació nord-sud.

• Qüestionar-se el model de desenvolupament 
imperant i valorar altres propostes alternatives.

• Comprendre que les bones pràctiques de 
solidaritat s’han de sustentar en una relació 
participativa, equitativa i intercultural.
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1. Humor per pensar

Observem aquestes vinyetes de sàtira social de l’humorista gràfic Andrés Rabago Garcia, “El Roto”, i expliquem, en 
cada cas, quina crítica social expressa i quina reflexió sobre la cooperació al desenvolupament vol suscitar. Després, 
fixem-nos en aquesta imatge i aquesta altra; expliquem-ne el significat i posem-les en relació amb la crítica social 
d’“El Roto”.

https://wqglobalizacion.files.wordpress.com/2012/10/eneko-norte-sur.jpg
http://rebelion.org/imagenes/p_26_12_2010.jpg
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2. Veus cooperants

Llegim aquesta entrevista al veterà cooperant  
Francesc Mateu.

Ara, llegim aquesta altra entrevista y que descriu l’ex-
periència d’unes voluntàries catalanes a Idomeni.

     Reflexionem

• Per què diu que la feina més important que han de 
fer els cooperants i els voluntaris internacionals és 
quan tornen?

• Segons Francesc Mateu, què té més incidència 
solidària, un enviament d’ajut humanitari o una 
acció social per capgirar les polítiques dels nostres 
governs?

• Quines quatre preguntes s’hauria de fer tothom qui 
volgués participar en un viatge solidari?

     Reflexionem

• Per què la dona entrevistada sentia vergonya de 
dur-los coses?

• Què les va portar a la conclusió que era millor 
desenvolupar un projecte horitzontal que també 
impliqués les persones refugiades?

Danielle MacInnes

http://www.lavanguardia.com/encatala/20160827/404219908025/preguntat-si-ets-capac-danar-a-un-camp-de-refugiats-sense-camera-de-fotos.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1472258835&utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://www.elcugatenc.cat/drets/voluntaries-refugiats-alicia-conejero
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un projecte de:

Amb el finançament de: amb la col·laboració de:

Produït per:
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“Cadascú pot fer una petita revolució  
dins seu sortint de la closca de l’egoisme  
i fent-se responsable de tot i de tots.” 

Gianni Rodari




