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L’actualitat a l’aula

1.

3. Analitza el còmic següent i posa-li un títol.

4. Quins creus que són els principals problemes que

afecten el nostre planeta?

1. Observa i descriu la fotografia.
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2. Qui es va reunir a la Cimera de la Terra i quins eren

els seus objectius?



2 .La Terra
necessita solucions urgents
A la Cimera de la Terra es van tractar diversos temes fonamentals per al futur del planeta.

6. Què significa l'expressió "desenvolupament sostenible"? Comenteu-ho a classe.

5. En els fragments següents de notícies de premsa, busca informació relacionada amb aquests

quatre temes: pobresa, aigua, energia i medi ambient/biodiversitat. Escriu les dades obtingudes

a la columna corresponent.

IGNASI RAMONET: "SALVEM EL PLANETA", LE MONDE DIPLOMATIQUE, AGOST DE
2002.

Els boscos continuen essent de-
vastats, 17 milions d'hectàrees
desapareixen cada any, una su-
perfície que equival a quatre
vegades la de Suïssa [...] cada
any són exterminades al voltant
de 6.000 espècies animals.

IGNASI CARRERES: "DE LA RETÒRICA A L'ACCIÓ", El País, 1.09.02

El comerç és un dels temes més crucials i com-
promesos de Johannesburg. (...) Els països rics fan
pressió perquè els pobres obrin els seus mercats
mentre protegeixen les seves pròpies economies amb
aranzels i subsidis.

El 15% de la població mundial que viu en països amb
ingressos alts és responsable del 56% del consum
total del món. Al contrari, el 40% que viu en els
països amb ingressos baixos només és responsable
de l'1% del consum.
Si tots els habitants del planeta visquessin amb el
mateix nivell de consum de béns i recursos dels països
amb més ingressos, es necessitarien 2,6 planetes més
per poder cobrir totes les seves necessitats.

"ATALLAR LA POBRESA PER SALVAR EL PLANETA", LA VANGUARDIA, 25 D'AGOST DE 2002.

"ATALLAR LA POBRESA PER SALVAR EL PLANETA",
LA VANGUARDIA, 25 D'AGOST DE 2002.

Pobresa Medi ambient i
biodiversitatAigua Energies

EDUARDO GALEANO: "SOS: TERRORISME MEDIAMBIENTAL", EL MUNDO, 28.08.02

...Bush va anunciar que Estats Units
augmentarà d'un 43% l'emissió dels gasos
que intoxiquen l'atmosfera en els propers 18
anys.



3 .Resultats
i desacords

7. Llegeix i observa els titulars i la imatge següents:

Les ONG acusen els líders mundials de  no
actuar d'acord amb la seva retòrica.

Entenen que els discursos ben intencionats sobre medi
ambient i pobresa no es corresponen amb el que
s'havia acordat en el pla d'acció.

LA VANGUARDIA, 2.09.02

La Cimera de la Terra acaba amb
pocs compromisos i amb crítiques
dures de les ONG.

EL PAÍS, 5.09.02

Sense èxits, finalitza la Cimera de
la Terra; frustració de països pobres

LA JORNADA (MÈXIC), 5.09.02

Les ONG acusen la Cimera de sucumbir als
interessos de les companyies multinacionals.

EL MUNDO, 2.09.02

8. Quines són les crítiques que se li fan a la Cimera de la Terra?

9.  Aquests són alguns dels acords aconseguits. En grups, discutiu els avantatges i els desavantatges

de cadascun d'ells.

CORDON PRESS

Comerç internacional
Els països rics van manifestar la
voluntat de reduir els subsidis dels
seus productes perquè els països
pobres puguin competir en el mercat.

Energia:
Els països utilitzaran voluntàriament
més fonts d'energia renovables. No
hi ha acords per dotar d'energia dos
mil milions de persones que no en
tenen.

Medi ambient
Es va acordar disminuir la pèrdua de biodiversitat per al 2010.
Abans d'aquest any s'hauran de reduir els danys que provoquen
els productes químics en el medi ambient. Es posarà en marxa
el protocol de Kyoto, que regula l'emissió de gasos contaminants.

Cooperació
Només 5 països estan complint el
compromís de donar el 0,7% del seu PIB
per contribuir al desenvolupament dels
països pobres. A la Cimera de la Terra es
va demanar a la resta de països que
compleixin el que s'havia acordat.

Aigua:
Intentar que, per a l'any 2015,
es redueixin a la meitat les
persones que viuen sense aigua
potable i sanejament.



4 . I nosaltres,
què hi podem fer?

10. Torna a mirar la foto i els titulars de la pàgina anterior; observa el còmic següent i analitza

quines poden haver estat les causes perquè

no s'hagin aconseguit millors resultats a la

Cimera de Johannesburg.

11. Aquesta és l'opinió d'un representant d'ONG. Llegeix-la i després feu un debat per grups sobre

les qüestions següents:

Tot i que els resultats de la Cimera de la Terra no han estat els millors, la feina no ha acabat. La vida del nostre planeta

depèn de l'esforç de totes les persones.

"Afortunadament, aquesta cimera mundial, en la qual s'han

intercanviat moltes experiències i informacions, també ha

demostrat que les solucions existeixen. És possible redistribuir

millor la terra i fer un ús més adequat de l'aigua... Hi ha

tecnologia respectuosa amb l'entorn i energies renovables

no contaminants. I també ha indicat un camí, el d'un creixe-

ment responsable econòmicament, socialment i ambien-

talment, que sigui respectuós amb els drets humans i laborals.

I si els responsables mundials han fracassat, perquè viuen

lluny de la terra i de la gent, nosaltres no podem quedar-nos

amb els braços plegats. Col·lectivament, hem d'exigir als

nostres governs que assumeixin compromisos i actuïn

ràpidament, localment i globalment. Però com a ciutadans

també tenim responsabilitats. Hem d'establir pautes de

consum sostenibles i ser solidaris, evitant que el benestar

d'uns quants sigui la causa de l'exclusió de molts altres."

ALFONSO SANCHO
President de la Federació Catalana d'ONGD

INTERMÓN OXFAM

Accions a les llars

Accions a l'escola i al barri

Accions a escala del país

Accions a escala del planeta

Què podem fer?


