Octubre
ODS 1 FI DE LA POBRESA
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les
seves formes.

+ informació a la web de l’ONU
Sabem que el 70% de la pobresa mundial es concentra a països de l’Àsia meridional i l’Àfrica, on una
gran part de la població pateix una situació dramàtica, però no podem oblidar que cap país del món
s’ha deslliurat de la pobresa. Malgrat que el número de persones en situació de pobresa extrema
va disminuint poc a poc es calculen per milions les persones que viuen en situació de vulnerabilitat
i, malauradament, com a conseqüència de la crisi econòmica mundial de fa uns anys i l’actual crisi
sanitària aquesta xifra no para de créixer. És per això que els Objectius del Desenvolupament
Sostenible (ODS) posen sobre la taula un conjunt de reptes ambientals, polítics i econòmics que
trobem al nostre planeta.

€CONOMICS
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ODS
Els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’Assemblea General
de les Nacions Unides són fites per millorar el nostre món abans de l’any 2030. La Fundació
Pere Tarrés n’ha seleccionat 12, un per a cada mes de l’any, per il·lustrar el calendari del curs
2020-2021. Cada mes, es proposen activitats pedagògiques adreçades a aprofundir en aquests
12 objectius. Podeu consultar la informació referent als ODS i les fitxes pedagògiques al web
peretarres.org/calendari-escolar

€CONOMICS

PARTICIPANTS

ESPAI

Entre 20 i 30 participants
de 13 a 17 anys
(actualment grups de 6)

A l’aire lliure. També
es pot jugar en un
espai interior si és prou
ampli.

OBJECTIUS PER
ALS MONITORS/ES
· Donar a conèixer l’existència dels ODS.
· Fer evidents les desigualtats que trobem en el
nostre dia a dia.
· Oferir als joves un espai
de reflexió i debat.

OBJECTIUS PER ALS
INFANTS I JOVES
· Reflexionar sobre la realitat
que ens envolta i les desigualtats existents.
· Reflexionar sobre l’impacte
de les nostres accions sobre
els altres.
· Reflexionar al voltant dels
conceptes de riquesa i pobresa

MATERIAL

El necessari per fer
targetes: retalls de
cartolina, fulls...

TEMPS

60 minuts (30 minuts
de joc i 30 minuts de
reflexió)

Breu definició:
Es plantejarà als adolescents i joves un joc de competició
individual en el qual hauran d’aconseguir tenir els recursos
suficients per poder continuar participant del joc. En cas de
no haver-los aconseguit hauran de deixar de participar i ser
simples espectadors/es del joc. Hi haurà diverses fases i en
cadascuna d’aquestes les normes s’aniran modificant per
tal de fer evidents les desigualtats entre els participants.

Introducció
Sovint quan parlem de pobresa ens venen al cap imatges de zones molt determinades del nostre planeta. Sabem
que el 70% de la pobresa mundial es concentra a països de l’Àsia meridional i l’Àfrica, on una gran part de la població
pateix una situació dramàtica, però no podem oblidar que cap país del món s’ha deslliurat de la pobresa. Malgrat que
el nombre de persones en situació de pobresa extrema va disminuint a poc a poc, es calculen per milions les persones
que viuen en situació de vulnerabilitat i, malauradament, com a conseqüència de la crisi econòmica mundial de fa
uns anys i l’actual crisi sanitària, aquesta xifra no para de créixer. És per això que els Objectius del Desenvolupament
Sostenible (ODS) posen sobre la taula un conjunt de reptes ambientals, polítics i econòmics que trobem al nostre
planeta.
El primer d’aquests objectius, l’ODS1, fa referència a la fi de la pobresa mundial. Les fites per aconseguir són, entre
d’altres, establir mesures de protecció social, reduir l’exposició i la vulnerabilitat de les persones davant fenòmens
extrems relacionats amb el clima, la salut, l’economia..., garantir el repartiment dels recursos a través de la
cooperació...
Amb la nostra activitat volem posar de manifest aquelles desigualtats que podem viure en el nostre dia a dia i ser
conscients de com, amb petits gestos, podem fer-les visibles, qüestionar-les i fins i tot revertir-les.

Desenvolupament del joc
Explicarem que es tracta d’un joc de competició individual en el qual l’objectiu és aconseguir recursos (que
simbolitzarem amb targetes) que seran necessaris per continuar participant del joc.
Els recursos es distribueixen aleatòriament pel terreny de joc i, després del senyal, els participants tindran 30 segons
per aconseguir-los:
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FASE 1 / DESCOBERTA
Es tracta de la familiarització amb el joc. Per poder passar de ronda cada participant ha
d’haver aconseguit com a mínim un recurs. Quan el dinamitzador/a ha comprovat qui
pot continuar jugant tots els recursos es tornen a distribuir pel terreny de joc.
FASE 2 / ESTALVI
En aquesta fase el cost per seguir al joc és de 3 recursos. En aquest cas quan el
dinamitzador/a ha recaptat l’impost per continuar jugant els participants poden quedar-se
amb el 50% dels recursos aconseguits. La resta es tornen a distribuir pel terreny de joc.
FASE 3 / CREIXEMENT
Aquesta vegada el cost per continuar el joc no augmenta, sinó que els participants poden quedar-se amb tots els
recursos aconseguits. Només es tornen al terreny els recursos recaptats pel dinamitzador/a.
FASE 4 / IMPOSTOS
A l’inici de la fase s’anunciarà que a la tercera ronda d’aquesta hi haurà un impost per als participants actius. Aquest
serà en funció dels recursos acumulats, de manera que aquells “més rics” hauran de pagar més. Serà aleshores quan
els participants puguin decidir què fer amb els seus recursos (pagar l’impost, donacions a altres participants, tornarlos a distribuir al terreny de joc...). A més, el cost per seguir actiu al joc serà de 5 recursos.
ALTRES CONSIDERACIONS
El dinamitzador/a del joc pot en qualsevol moment canviar les normes del joc amb l’objectiu d’afavorir els participants
amb més recursos. Té la potestat d’apujar el cost per passar de ronda o fase, no tornar els recursos recaptats al
terreny de joc, inventar impostos per als participants actius, permetre l’endeutament dels participants...
El joc finalitzarà quan més de la meitat dels participants inicials no estiguin actius al joc.

Reflexió
Reunirem de nou els adolescents i joves per tancar el joc i reflexionar sobre el que ha succeït. Al llarg del joc haurem
vist que alguns dels participants s’hauran enriquit fàcilment mentre que altres hauran quedat eliminats sense la
possibilitat de tornar de participar. És el moment de fer evident el paral·lelisme entre el que ha passat al joc i les
desigualtats entre el que anomenem rics i pobres.
Per introduir la reflexió, es pot fer una anàlisi de què ha passat en cadascuna de les fases. I es poden plantejar les
preguntes següents:
· Quins han estat els condicionants?
· Com han estat rebuts?
· Els que han arribat fins al final del joc, com ho han fet? Quina ha estat la seva estratègia?
· Com s’han sentit les persones que en algun moment del joc no han pogut pagar els recursos per poder continuar?
Es proposa comparar el joc amb l’economia a escala macroscòpica i que els adolescents i joves expressin lliurement
allò que pensen. És un bon moment per poder aportar dades reals del nostre poble o ciutat i fer-los veure que sovint
molt a prop existeix una pobresa que no veiem.
Per finalitzar, es pregunta als adolescents i joves si tornarien a prendre les mateixes decisions durant el joc. I, si
escau, preguntar-los per què els més rics no han decidit col·laborar amb els seus companys i companyes compartint
els recursos aconseguits. Una possible reflexió final és que des d’un inici el joc s’ha plantejat com una competició
individual però ha estat una decisió personal seguir “la norma” i buscar el benefici propi. És a les nostres mans fer
petites accions per transformar el món en el qual vivim.
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