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María, de Mèxic

Bon dia. Em dic María, tinc 16 anys i sóc
indígena, de l’ètnia tzotil. Tota la vida he
viscut a la comunitat amb el meu pare, la
meva mare i els meus germans més petits.
La meva família viu del camp, però cada
vegada tenim més problemes per vendre el
blat de moro que sembrem. La gent de la
comunitat diu que això passa perquè el blat
de moro dels Estats Units és més barat que
el nostre. Jo abans no havia sortit mai de la
regió on visc, però ara la meva vida és a
punt de canviar... Deixaré l’escola per anar
a treballar a la capital. Així podré enviar
diners als meus pares. Està molt lluny i diuen
que és una ciutat enorme, però... sóc una
noia molt valenta. M’hi acompanyes?

Avui és un dia especial. Comença a preparar-se una cursa molt important. Et
convidem a participar-hi amb la María, l’Eva, l’Outara i el Bill. No te la perdis!

Outara, de Burkina Faso

Què tal? Sóc l’Outara i tinc 42 anys. La meva
família i jo vivim del cultiu de l’arròs. Em
passo gairebé tot el dia treballant als
arrossars. La Sanu és la meva dona. Ella
m’ajuda al camp, fa les tasques de casa, atén
els fills i a més va al mercat. Encara que la
major part de l’arròs la venem als
intermediaris, la Sanu sempre en guarda una
mica per vendre-la pel seu compte. No sé
com té temps de tot... Ara estem molt
contents perquè els nostres dos fills i la
nostra filla petita van a l’escola primària.
Treballem molt perquè tots tres puguin
estudiar. Vols ajudar-me?

Fent amistats
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Eva, d’Espanya

Hola, el meu nom és Eva. Tinc 32 anys i sóc
mare de dos nens guapíssims. El nen té 9 anys
i la nena, 6. La meva mare, que viu molt a
prop, m’ajuda a cuidar-los. Cada dia els porta
a l’escola i els prepara el menjar. Jo treballo
en una fàbrica de cotxes muntant peces per
als motors. La veritat és que els cotxes,
només els veig de lluny. No sé si algun dia
me’n podré comprar un. Ara estic buscant una
feina millor pagada. Em donaries un cop de
mà?

BiIl, dels Estats Units

Sóc el Bill i tinc 50 anys ben portats. El meu
negoci és el camp. Vaig heretar de la meva
família una gran explotació de cotó i un bon
capital. La meva dona es diu Jessica i es
dedica a la política. Tinc dos fills a la
universitat... una noia i un noi. N’estic molt
orgullós, però la veritat és que no veig gaire
la meva família perquè sempre tinc feina. La
competència i les plagues no descansen mai.
Ara el cotó es ven molt bé..., però si et vols
dedicar a aquest ofici, no t’hi pots ajeure!
T’ensenyo el meu negoci?
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Per poder participar a la cursa n’has de conèixer
uns quants conceptes importants.

Necessitats bàsiques

Atur

Mercat

Seguretat social

Drets laborals

Discriminació

Índex de desenvolupament humà (IDH)

Producte interior brut (PIB) per càpita

Deute extern

Esperança de vida en néixer

Mortalitat infantil

2 Cada ovella amb sa parella

Subvencions agrícoles
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Institució del govern que
s’encarrega d’atendre algunes
necessitats econòmiques i
sanitàries de les persones.

Acció de tractar una persona com a
“inferior” per motius de religió, sexe, raça,
color de pell, etc.

Quantitat de nens i nenes
que es moren per cada
1.000 que en neixen.

Drets que tenen totes les persones
treballadores.

Compra i venda de
productes, locals i
internacionals.

Diners que deuen els països
a altres països o bancs
internacionals.

Tota la riquesa que un
país produeix en un any
dividida pel nombre dels
seus habitants.

Mínims necessaris per tenir una
vida digna (alimentació, aigua
potable, salut, habitatge,
educació, etc.).

Quantitat d’anys que pot viure una
persona tenint en compte les condicions
de vida del seu país (atenció mèdica,
alimentació, etc.).

Situació d’atur o pèrdua de la feina. Als
països rics, la seguretat social dóna una
ajuda econòmica en aquests casos.

Nombre que indica la qualitat de vida de
les persones a cada país tenint en compte
l’educació, la salut i el PIB.

Uneix cada concepte amb la definició corresponent.

Ajudes que reben els agricultors/es
dels països rics per competir en el
mercat i vendre els productes a
millor preu.
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3 El país d’on vinc

Quin és el país més gran?

Quin és el país més poblat en relació amb la superfície?

Ordena els quatre països en funció de la seva riquesa.

En quin país les persones tenen millor qualitat de vida? I pitjor?

Espanya
Població:
42,1 milions d’habitants

Superfície:
499.440 km2

Idioma:
castellà, gallec, català, èuscar

Mèxic
Població:
296,6 milions d’habitants

Superfície:
9.158.960 km2

Idioma:
castellà i més de 200 llengües
indígenes (tzotsil, tzeltal, nàhuatl,
mixteca, purépecha, zapoteca)

Aquí tens informació sobre els països del Bill, l’Eva, l’Outara i la María.
Llegeix i compara’n les dades:

Estats Units
Població:
296,6 milions d’habitants

Superfície:
9.158.960 km2

Idioma:
anglès, castellà i diverses llengües
indígenes (entre les quals el
comanche i els cherokee)

Burkina Faso
Població:
12,4 milions d’habitants

Superfície:
276.600 km2

Idioma:
francès i 71 llengües pròpies
(entre les quals el mossi, el bobo,
el bissa i el gurma)
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A quin país les persones viuen més anys? A quin en viuen menys?

A quin país és més difícil aconseguir aigua neta per beure?

A quin país és més fàcil estudiar? A quin és més difícil?

10

21

53

175

77

79

75

47

31.870

18.998

7.778

996

Estats Units

Espanya

Mèxic

Burkina Faso

Classificació segons
l’índex de desenvo-
lupament humà (IDH)

Esperança de vida en
néixer (en anys)

PIB per càpita
(en euros)

no hay datos

98

91

13

92

100

99

36

88

96

63
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Estats Units

Espanya

Mèxic

Burkina Faso

De cada 100 perso-
nes adultes, llegir i
escriure en saben

De cada 100 nens i
nenes, a primària en

van...

De cada 100
persones joves, a

secundària en van...

De cada 100 joves,
a la universitat en

van...

77

56

18

1

100

100

91

51

549

320

86

31

7

4

23

107

Estats Units

Espanya

Mèxic

Burkina Faso

De cada 100
persones, aigua

potable en tenen

Metges que té el
país per cada

100.000 habitants

Mortalitat infantil
per cada 1.000 nens

i nenes
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4 Tria el teu personatge!
Ha arribat l’hora de la cursa! El repte és arribar a la meta. Per això hauràs de
superar els obstacles que s’interposin en el teu camí, aprofitar les oportunitats
i aconseguir la major quantitat de punts possible.

• Aquesta és una cursa especial. No es tracta d’arribar a la meta en
primer lloc, sinó d’aconseguir la màxima quantitat de punts possible.

• Es durà un full de registre amb els punts que va sumant o restant
cada jugador/a. Abans de començar, s’anotaran els punts de sortida
de cada personatge (consulteu les cartilles a l’annex).

• Tots els jugadors/es es col·loquen a la sortida. Podeu tirar el dau,
abans de començar el joc, per decidir qui comença.

• Cada jugador o jugadora tirarà el dau quan sigui el seu torn i
avançarà una quantitat de caselles igual al nombre obtingut.

• Atenció: parada en el camí! Si caieu en una casella de “parada”
heu de consultar a la cartilla del vostre personatge (annex), llegir
en veu alta el contingut de la parada corresponent i, segons el cas,
restar-vos o sumar-vos punts. Els punts de cada jugador s’aniran
anotant al full de registre.

• El joc s’acabarà quan l’últim dels participants travessi la meta.

Molta sort!

Regles de joc

Per jugar es necessiten:

• 4 jugadors

• 1 dau

• 1 tauler de joc

• Les cartilles de joc dels quatre personatges
(vegeu l’annex d’aquest quadern)

• 4 fitxes que representen els personatges

Abans de començar,
cada participant
triarà un
personatge. Podeu-
ho fer-ho a sorts o
posar-vos d’acord.
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La cursa de
la teva vida

Pots construir la teva pròpia fitxa de joc
dibuixant o fotocopiant el teu personatge.
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6 Més enllà del joc...

Observeu les taules següents i assenyaleu les respostes que cregueu correctes.
Abans de respondre, torneu a llegir la cartilla dels personatges. Després, responeu
les preguntes de la pàgina següent.

En el joc, com a la vida, no totes les persones tenim
les mateixes oportunitats. Ara que ja hi heu jugat,
us toca pensar i treure conclusions...

El seu país té els mitjans
per garantir una vida digna

a totes les persones

Utilitza tecnologia en la
seva feina

Pot aconseguir que els
polítics beneficiïn la seva

activitat

El seu govern li dóna
ajudes econòmiques per a

l’agricultura

Guanya per pagar les
despeses de la família

Els seus fills/es poden
estudiar

sense
problemes

més del
necessari

més del que
necessita

té molt poder
per fer-ho

més que
suficient

més dels
necessaris

amb alguns
problemes

el necessari

el just

com qualsevol
ciutadà/ana

suficient

els necessaris

no tots ho
poden fer

menys del
necessari

res

no té poder
per fer-ho

insuficient
o cap

menys dels
necessaris

O B

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

OO

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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El seu país té els mitjans
per garantir una vida digna
per a totes les persones

Es respecten els seus drets
laborals

Pateix alguna mena de
discriminació

Quan ella o la seva família
es posen malalts reben

ajuda de la seguretat social

Guanya per pagar les
despeses de la família

Ella o els seus fills poden
estudiar el que desitgen

sense
problemes

el necessari

li paguen totes
les despeses

no

totalment

més dels
necessaris

amb algunes
limitacions

una mica menys
del necessari

li paguen les
despeses bàsiques

sí, de vegades

poc

els necessaris

amb molts
problemes

molt menys del
necessari

li paguen molt
poques despeses

sí, moltes
vegades

gairebé gens

menys dels
necessaris

Quines diferències trobes al quadre 1?

I al quadre 2?

Quines diferències hi ha entre les situacions de l’Outara, l’Eva i la María?

Per què creus que es donen aquestes diferències?

Què opines d’aquesta situació?

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MM

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
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7 La vida de Nomina Tusu

Em dic Nomina Tusu. Sóc vídua i tinc 6 fills. Visc a Gallo Hiraphe, un petit
poble d’Etiòpia. Al poble hi ha 100 cases i, fins fa un parell de mesos,
totes estaven habitades. Però ara, la majoria dels meus veïns i veïnes
se n’ha anat a altres zones per buscar aigua i menjar. Només ens hem
quedat aquí les famílies més pobres. No tenim res per vendre perquè no
disposem de bestiar i aquest any la collita ha estat nul·la.

Faig llenya tallant alguns arbres de la zona i la duc a vendre al mercat
del poble. Així obtinc un mínim de diners i puc comprar cereals i aigua per
als meus fills, encara que cada vegada hi ha més persones venent llenya
i no sempre és fàcil aconseguir un comprador. Abans trèiem aigua del
pou que hi ha a prop del poble, però aquest any està sec i l’única opció
de tenir aigua és comprar-la.

Crec que és millor per als meus fills i filles que ens quedem al poble.
Així ells poden continuar anant a l’escola, com sempre, i tindran una
oportunitat el dia de demà. És el millor que puc fer per ells.

Per què se n’ha anat la gent de Gallo Hiraphe?

Per què s’hi ha quedat la Nomina?

Quines conseqüències tindria per als fills de la Nomina anar-se’n del poble?

Imagina’t que et trobes en la situació de la Nomina. Què faries perquè la teva família tirés endavant?

La Nomina va perdre la collita per culpa de la sequera i es va quedar sense diners. Què hauria passat si
visqués en un país ric?

© 
To

m
às

 A
be

lla
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8 Jo opino
hi estic d’acord

hi estic en desacord

no n’estic segur/a

Quan una persona no pot viure
dignament en el seu lloc
d’origen, té el dret d’anar-se’n
a treballar a un altre lloc.

Al planeta hi ha prou recursos
perquè totes les persones
visquin de manera digna.

Els països rics no ajuden els
països menys desenvolupats a
sortir de la pobresa.

En el nostre país totes les
persones tenen les mateixes
oportunitats per aconseguir una
vida digna.

A Espanya no hi ha persones
pobres.

Els governs tenen l’obligació de
garantir la salut i l’educació
de totes les persones.

Al món, moltes persones són
pobres perquè no van anar a
l’escola.

Bé... Ha arribat l’hora del debat.
Llegeix les següents frases i...
pren una posició!



Causes de la pobresa

9 Anem a les causes
Les següents imatges i textos han perdut els seus titulars.
Decideix quin és el titular que correspon a cada text i
imatge i uneix-los amb una fletxa. Descobriràs quines
són algunes de les causes principals de la pobresa al món.

AL MÓN HI HA PROU RIQUESA

PER A TOTES LES PERSONES,

PERÒ ELS RICS N’ACUMULEN

LA MAJOR PART...

EL MÓN GASTA 10VEGADES MÉS EN ARMES
QUE EN AJUDA

ELS PAÏSOS POBRES

ESTAN OFEGATS PER

UN DEUTE INJUST

MILIONS DE CAMPEROLS

VIUEN EN LA POBRESA PER

CULPA D’UN COMERÇ

INJUST

A partir dels titulars fes una llista amb
les causes de la pobresa i planteja una
alternativa per a cadascuna.

A

B

D

C

18

ELS PAÏSOS RICS NOCOMPLEIXEN LES SEVES
PROMESES D’AJUDA PER
POSAR FI A LA POBRESA

E
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Per cada dòlar que s’inverteix a tot el món en ajuda

humanitària, els països en destinen deu als seus

pressupostos militars, segons les dades recollides a

l’informe 2005 del Programa de Nacions Unides per

al Desenvolupament (PNUD).

Font: elmundo.es

Més de la meitat dels països africans gasta més en

el pagament del deute extern que en l’atenció sanitària

als seus ciutadans i ciutadanes. L’Àfrica subsahariana

tindrà, el 2010, mes de 18 milions d’orfes per culpa

de la sida.

El meu pr
eu se

rà el vostre

Solucions

Cal trobaruna solució Però quina,Déu meu?

EN VENDA



Informa’t i participa en les campanyes que hi ha en marxa per pressionar els
polítics de tot el món perquè es comprometin en la lluita contra la pobresa.

Pots visitar les seves pàgines web i saber quins actes convoquen en el teu poble o ciutat, com
participar-hi per Internet:

Campanya Pobresa Zero de la Coordinadora d’ONGD espanyoles:
www.pobrezacero.org

Campanya Sin Excusas 2015 de la Campanya del Mil·lenni de l’ONU:
www.sinexcusas2015.org

Pots mantenir-te informat sobre els ODM a través de la web de Nacions Unides i del
programa escolar de l’ONU, el Ciber Bus Escolar:
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/

És necessari que els governs compleixin el
que han promès! Per això s’està realitzant
una campanya mundial en la qual participen
milers de ciutadans i ciutadanes com tu.
Aquestes són les seves propostes. Llegeix-
les i compara-les amb les alternatives que
vas plantejar a l’activitat 9:

20

Més ajuda per als països i les persones més pobres.

Canviar les regles de comerç injustes.

Posar fi a l’exportació de productes des dels països rics.

Assegurar que totes les persones tinguin cobertes les necessitats bàsiques:
alimentació, salut, aigua potable, etc.

Ajudar els països menys desenvolupats perquè aprofitin la tecnologia.

Cancel·lar el deute extern als països més pobres.

10 Pobresa zero ja!
L’any 2000, 189 països, reunits a
l’Assemblea de Nacions Unides, van
aprovar  e ls  Object ius  de
Desenvolupament del Mil·leni per posar
fi a la pobresa...

I tu, què
pots fer?

Escriu una frase per explicar als teus companys i companyes què penses sobre la
pobresa al món.



PARADES EN EL CAMÍ

3. Quan arribes a la ciutat et quedes amb la boca oberta. Mai no havies vist tanta gent i tants edificis! De cop, t’adones
que et falta la bossa en què portaves els teus documents i uns quants diners. No entens què ha passat... Perds 300
punts.

5. Et presentes en una botiga de roba on necessiten venedores. Et miren malament i et diuen que no contracten indígenes.
Perds 200 punts i recules 2 caselles.

8. Coneixes alguns nois indígenes que treballen carregant paquets al mercat. Intentes fer el mateix, però no et contracta
ningú. Només volen nois per fer aquesta feina. Perds 200 punts i recules fins a la sortida.

10. Has aconseguit feina en una botiga de comestibles. El sou és baix, però és millor que res. Guanyes 100 punts.

14. A la botiga de comestibles, on has aconseguit feina, els patrons et demanen que treballis 12 hores durant 6 dies a la
setmana. Tot i que són moltes hores, ho has d’acceptar perquè si no et despatxaran. Perd 150 punts i recules 5 caselles.

17. Amb moltes ganes de continuar estudiant, t’apuntes a un curs escolar de caps de setmana, Guanyes 200 punts.

21. Has aconseguit una habitació per llogar amb una petita cuina i bany. Quan els propietaris veuen que portes roba
indígena, et diuen que ja la tenen llogada. Perds 200 punts i recules fins a la casella 15.

23. Fas amistat amb dues noies indígenes molt simpàtiques. Et conviden a compartir la casa en la qual viuen. Guanyes 200
punts.

27. Et poses malalta i vas al metge. Et recepta uns medicaments molt cars que no pots comprar. A més, com que no tens
cap classe de contracte, els teus patrons se n’aprofiten i no et paguen els dies que deixes de  treballar. Perds 300 punts.

30. Ja no fas servir la roba indígena del teu poble ni parles la teva llengua materna. Com que has patit discriminació et
sents avergonyida de ser indígena. Perds 20 punts i recules 2 caselles.

34. Les teves amigues et conviden a participar en una xerrada sobre drets laborals. Guanyes 200 punts.

35. La teva mare t’avisa que el teu pare està molt malalt i necessita una operació molt cara. Demanes als teus patrons que
t’avancin diners, però només te’n donen una part. Li envies tots els diners que et queden. Perds 200 punts i recules 6
caselles.

37. Els teus patrons diuen que aquest mes has guanyat molt pocs diners a la botiga i que no et poden pagar. Et demanen
que continuïs treballant perquè puguin pagar-te el mes que ve. Perds 300 punts i recules 1 casella.

41. Tu i altres dones indígenes us heu organitzat per defensar els vostres drets. Ja esteu cansades que a la ciutat us explotin
i discriminin. Guanyes 300 punts i avances 1 casella.

PUNTS DE SORTIDA

Mèxic, el país de la María no és tan pobre com Burkina Faso; tanmateix, uns quants milions de
mexicans i mexicanes viuen en una situació de pobresa. La família de María viu del camp, però
té molt poca terra. La María ha hagut de deixar els seus estudis per treballar i ajudar la seva
família. Comença la cursa amb 1.000 punts.
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Treballadora indígena emigrant de Mèxic
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PARADES EN EL CAMÍ

3. Avui, la Sanu, la seva dona, ha aconseguit vendre dos sacs d’arròs al mercat. Guanyes 50 punts.

5. Necessites comprar llavors per als cultius. Com que no tens prou diners, has de demanar un préstec. Perds 150 punts i
recules 2 caselles.

8. Una plaga ha malmès la teva collita. Has de començar de nou. Perds 200 punts i has de tornar a la sortida.

10. Has de pagar l’escola i els llibres dels teus fills i filla. Els diners no donen per a tot. La nena aquest any no podrà estudiar.
Perds 200 punts i recules 2 caselles.

14. L’arròs necessita fertilitzants. Has d’aconseguir diners prestats per comprar-los. Perds 150 punts.

17. Has aconseguit vendre la primera collita d’arròs de l’any a un preu raonable i, després de pagar els deutes, et queden
76 euros. Guanyes 100 punts.

21. El teu fill gran ha aconseguit acabar la primària. N’estàs molt orgullós. Guanyes 150 punts.

23. Durant els últims mesos no ha plogut prou. La qualitat de l’arròs no serà tan bona. Perds 150 punts i recules 5 caselles.

27. Has agafat el paludisme per culpa dels mosquits que abunden als camps d’arròs. No pots anar a treballar al camp durant
dues setmanes. Perds 200 punts i recules 3 caselles.

30. Tu i altres productors d’arròs formeu una cooperativa per aconseguir millors condicions. Esperes que el preu del vostre
arròs millori en el mercat internacional. Guanyes 150 punts i avances 2 caselles.

34. El teu fill petit s’ha posat malalt i tota la família està molt espantada. Has d’aconseguir diners per als medicaments.
Perds 150 punts.

35. La Sanu no ha venut gaire arròs al mercat avui. En aquest moment de l’any, la gent no té gaires diners per comprar
menjar. Perds 100 punts i recules 4 caselles.

37. El preu de l’arròs ha baixat molt perquè els països rics donen ajudes econòmiques als seus productors/es. Els diners
que t’han donat per la segona casella amb prou feines dóna per cobrir els deutes. Perds 200 punts i recules 1 casella.

41. Les famílies productores d’arròs heu decidit mobilitzar-vos per demanar que els països rics us donin ajudes econòmiques
per a les seves exportacions arrosseres, ja que aquestes ajudes fan baixar el preu del vostre arròs. Guanyes 150 punts
i avances 1 casella.

PUNTS DE SORTIDA

L’Outara viu en un país molt pobre, però té mitja hectàrea de terra. Li costa molt tirar endavant
la seva collita. La seva dona treballa a casa, al camp i al mercat. Els seus dos fills i la seva filla
petita van a l’escola primària. L’Outara comença la cursa amb 100 punts.

OUTARA
 Agricultor de Burkina Faso
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PARADES EN EL CAMÍ

3. Com que vols millorar professionalment, et presentes a una feina d’administrativa en una empresa. Et neguen el lloc
perquè no tens estudis superiors. Perds 300 punts.

5. El sou de la fàbrica és insuficient per cobrir les necessitats familiars. Per aquest motiu, amb el sindicat heu organitzat
una vaga. Les lleis protegeixen els vostres drets laborals. Finalment, aconseguiu un petit augment. Guanyes 200 punts.

8. Un cop has cobrat el salari i pagat les factures de les despeses de la casa, no t’han quedat prou diners per comprar
menjar. Has de demanar diners prestats a la teva mare. Perds 300 punts i recules fins a la sortida.

10. La teva mare es posa malalta i no et pot cuidar els fills durant una setmana. Com que no pots faltar tants dies a la
feina, has de pagar una persona que en tingui cura, cosa que representa una quarta part del teu sou. Perds 200 punts
i recules 2 caselles.

14. A la teva mare li diagnostiquen una malaltia greu. S’ha de fer proves, una operació i quedar-se uns quants dies a
l’hospital. Gràcies als bons professionals de la medicina i als equips d’alta tecnologia, la teva mare es recupera sense
problemes. A més, la seguretat social cobreix totes les despeses. Guanyes 300 punts i avances 2 caselles.

17. Et presentes a un lloc d’encarregat/da a la fàbrica on treballes. El càrrec representa una millora professional i un sou
més alt. Finalment, donen el lloc a un altre company. T’assabentes que els directius no volen dones amb fills com a
encarregades. Perds 400 punts i recules 4 caselles.

21. La teva filla té mal de queixal. Has de faltar a treballar per dur-la al dentista i pagar la consulta. Perds 300 punts.

23. El teu fill i la teva filla passen de curs amb excel·lents qualificacions. Els dos volen anar a la universitat quan siguin
grans. Guanyes 500 punts.

27. El teu contracte de treball per a un any està a punt d’acabar-se. Et renoven el contracte, però aquest cop només per
a 6 mesos. Els propietaris de l’empresa diuen que estan perdent diners i que aviat no podran mantenir tants treballadors/es.
Perds 100 punts i recules 2 caselles.

30. En acabar-se el contracte de lloguer, la propietària del teu pis diu que si vols continuar hauràs de pagar un 25% més
cada mes. Encara que per a tu són molts diners, decideixes renovar el contracte perquè saps que serà difícil aconseguir
una casa més barata. Perds 200 punts i recules 4 caselles.

34. Et presentes com a candidata per aconseguir una casa de protecció oficial. Després de llargs tràmits, aconsegueixes
que t’acceptin. Tot i que hauràs de pagar quotes durant moltíssims anys, ja no hauràs de buscar més cases de lloguer.
Guanyes 200 punts i avances 2 caselles.

35. L’empresa ha decidit tancar i acomiadar tots els seus treballadors/es. Us heu mobilitzat juntament amb el sindicat i
heu aconseguit una indemnització. A més, cobraràs l’atur uns quants mesos. Guanyes 200 punts i avances 3 caselles.

37. La fàbrica ha decidit tancar les seves portes i traslladar-se a un país on els sous siguin més baixos. T’acabes de quedar
sense feina. Perds 500 punts i recules fins a la casella 35.

41. L’escola dels teus fills ha rebut diners de l’Estat per millorar les seves instal·lacions. Construiran un gimnàs, un laboratori
i una sala d’informàtica per a l’alumnat. Els teus fills podran millorar la qualitat de la seva educació. Guanyes 300 punts.

PUNTS DE SORTIDA

L’Eva viu en un país ric. Ha acabat el batxillerat i té feina com a obrera en una fàbrica
de cotxes. El seu fill i la seva filla estudien a l’escola primària. La seva mare l’ajuda amb
els nens. L’Eva comença la cursa amb 2.000 punts.

EVA
Treballadora d’una fàbrica a Espanya
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BILL
Cotoner als Estats Units

PARADES EN EL CAMÍ

3. Et compres un tractor d’última generació amb pantalles digitals, quatre rodes motrius i matalàs d’aire. Amb aquest
tractor, la teva producció de cotó augmentarà. Aconsegueixes 200 punts.

5. La teva filla tot just ha acabat la universitat. És enginyera agrònoma i t’ajudarà a millorar la producció dels teus camps.
Guanyes 250 punts.

8. Com que la teva collita ha estat atacada per una plaga, el govern del teu país et concedeix una ajuda econòmica.
Aconsegueixes 2.000 punts i avances 3 caselles.

10. Una plaga ha afectat la teva collita. S’ha perdut la major part de la producció d’aquest any. Perds 2.000 punts i recules
fins a la casella 8.

14. La teva dona és política i treballa a l’Administració de l’estat on viviu. Ha aconseguit que atorguin una subvenció als
agricultors/es amb més de 3.000 hectàrees al·legant que teniu moltes despeses. Aconsegueixes 500 punts i avances 2
caselles.

17. Els països del Sud estan pressionant perquè el teu govern us reiteri les subvencions. Diuen que per culpa d’aquestes
subvencions, ells no poden vendre el seu propi cotó. Alguns polítics i polítiques del teu país els escolten. Perds 200
punts i recules 4 caselles.

21. Et compres un GPS que indica la quantitat exacta d’adob que necessiten les plantes de cotó. Amb aquest dispositiu
no solament podràs estalviar, sinó que aconseguiràs una excel·lent qualitat de cotó. Aconsegueixes 200 punts.

23. T’integres en l’Associació de Grans Cotoners de la teva regió. Ara tu i els teus col·legues podreu pressionar el govern
per aconseguir més ajudes i pagar menys impostos. Aconsegueixes 300 punts.

27. Després de molt d’esforç, aconsegueixes que el teu fill munti una empresa transportadora de cotó per a tota la regió.
Ara guanyareu més diners i el transport de les teves mercaderies et sortirà molt més barat. Guanyes 300 punts i avances
4 caselles.

30. El teu fill ha acabat els seus estudis empresarials i es nega a treballar. Tu pretenies que t’ajudés en l’explotació i et
sents molt decebut. Perds 400 punts i recules fins a la casella 27.

34. Aquest any no has aconseguit evadir-te del pagament dels teus impostos. Has de pagar una bona suma que no tenies
prevista. Perds 200 punts i recules 5 caselles.

35. El teu millor amic ha estat escollit com a cap del Departament d’Agricultura del govern estatal. T’ha promès que el
teu sector serà el més beneficiat. Guanyes 400 punts.

37. Gràcies a les pressions de l’Associació de Grans Cotoners, el teu país ha augmentat els seus impostos per a la importació
de cotó. Ara tindreu millors condicions també en el mercat intern. Aconsegueixes 300 punts.

41. Gràcies a les ajudes del govern, has aconseguit competir en el mercat internacional i has venut tota la producció de
l’any. Guanyes 600 punts.

PUNTS DE SORTIDA
En Bill viu en un país molt ric. És propietari d’una gran explotació de cotó i compta amb
maquinària agrícola sofisticada. La seva dona és política i té un molt bon sou. El seu fill i la seva
filla estan a punt d’acabar la universitat. En Bill comença la cursa amb 5.000 punts.




